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ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  16هنیزگ 

باتک 16تاصخشم 

17هراشا

بلاطم 21تسرهف 

38راتفگشیپ

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  لّوا : 67شخب 

67هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  69تمعن 

مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  69رد 

[ تیبَملا ُهلیل   ] راغ 70بش 

یتشهب 73ماعط 

؟  تسیک 77میرک 

دُُحا گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  78ماقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّیصو  زا  80ییاهشسرپ 

؟ دنتسیک رمالا  81اولوا 

( دیشروخ نتشگزاب   ) سمشلا 83ُّدَر 

مالسلا هیلع  یلع  اب  یتسود  روک و  یشبح  85كزینک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  86تواضق 

مالسلا هیلع  یلع  87تلیضف 

هفیرش تایآ  اب  یهلا  تافص  90بسانت 

مالسلا هیلع  یلع  90تواضق 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  ندش  92هداشگ 

قلخ زا  93ینمیا 
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ناملسم نز  اب  مالسلا  هیلع  یلع  94راتفر 

مالسلا هیلع  یلع  بقانم  فاصوا و  زا  94یخرب 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  96تعاجش و 

رکش 101هدجس 

تسم ندز  101ّدح 

مالسلا هیلع  یلع  102تّبحم 

! تخب نوگن  نز  104ود 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نیرق  مالسلا  هیلع  104یلع 

مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  هام -  105هدزاود 

مالسلا هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  كوبت -  106هوزغ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتق  هئطوت  ای  تیبَملا ) هلیل  )107

مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  111رد 

مالسلااهیلع همطاف  111جیوزت 

! نک زاغآ  تناشیوخ  131زا 

مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  133رد 

مالسلا هیلع  یلع  133لتق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  تسود  140نیرتکیدزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیسح  141نسح و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  141هزجعم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  144ماقم 

بازحا گنج  رد  145تعاجش 

تیبلا لها  148ّبح 

هناگ هس  148ناقیّدص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  148ّبُح 

؟ دشاب هنوگچ  151هبوت 

مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  151راتفر 
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مالسلااهیلع همطاف  هرجح  152رد 

ربیخ هعلق  152حتف 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  157تیالو 

؟ دننایک 157ناقباس 

نایغاب 160هورگ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  160ماقم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  یتسود  161ماقم 

نیمز نامسآ و  163تنیز 

مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  163هرجح 

دوبن ار  سک  هک  دوب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زیچ  165هس 

بیرغ لئاس  درم  مالسلا و  هیلع  166یلع 

مالسلا مهیلع  نینسح  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  168ماقم 

مالسلا هیلع  یلع  فک  زا  173یتبرش 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بسن  174بسح و 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  رفعجوبا  174شناد 

ینید یقالخا و  تاکن  اهتیاور و  اهتیاکح ، اه ، هصق  مود : 182شخب 

182هراشا

نآرق لضف  184رد 

نآرق لضف  رد  رگید  184يربخ 

نیتم لبح  185نآرق ،

نآرق 185ریسفت 

لیوأت ریسفت و  ینعم  185رد 

باتکلا ِهَِحتاف  187ُهروس 

رز 187هَّرُص 

هنیتسار 189هدنب 

تّوبن تیب  لها  زا  حلاص  189يدرم 
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ناگتشرف 191يرای 

يراصنا ییانُرب  191ناتساد 

قفانم 192نمؤم و 

ناهنپ 192هقدص 

ادخ 194يایلوا 

تسود ِقشع  195ِدیهش 

خزود لها  ای  متشهب  195لها 

زامن هضیرف ، 197لّوا 

دَیوش ورف  ار  ناهانگ  198زامن 

تناما ندرازگ  198تقو 

تعفنم یب  198ِِملاع 

دنسرپ یم  ملع  لام و  رمع و  200زا 

رکش 200ربص و 

؟ تسیچ 200رکُش 

سدع 200ّصاوخ 

هناّنح 202نوتس 

مدرم نیرت  203تخبدب 

نز 203هلیح 

هحلاص 205ینز 

دَسَح ّمَذ  206رد 

نایمدآ دزن  رد  گرم  208تهارک 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  208هّصق 

بوقعی گرم  211هّصق 

صالخا 212رد 

تولخ رد  ادخ  213دای 

یلاعت يادخ  213رکذ 
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دیهش 215ماقم 

تبیصم رد  ییابیکش  215ربص و 

دنزرف گرم  رب  219ربص 

میلست 219اضر و 

دشاب ار  وت  تشهب  ینک  ربص  220رگا 

راکوکین حلاص  ملاع  راکعمط و  220ملاع 

ّقح تمکح  220رارسا 

يزاون نامهم  فیض -  223مارِکا 

دینکن ّدر  ار  223لئاس 

دیربن ار  لئاس  223يوربآ 

ایلوا 223هیاپ 

تمکح 225تملک 

لد 225يرگناوت 

؟ دوش یمن  باجتسم  اهاعد  225ارچ 

؟ دشاب هچ  226يوقت 

! راوخنوخ هیداب يا  رد  226یناوجون 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  همداخ  هّضف  228هدازرتخد 

مالسا 230يادهش 

؟ تسیچ داهج  235رتلضاف 

تسا تخرد  لَثَم  235مالسا 

نمؤم رب  نداهن  ناتهب  شرقف و  تهج  هب  نمؤم  ندرک  235ریقحت 

سابل تورث و  هب  236ندیزان 

حلاص هدنب  236ءالتبا 

؟ درک هقدص  دیاب  هچ  238زا 

کین 239ماجرف 

نانز 242قح 
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مالسلا هیلع  دوواد  244هصق 

نداد 247قالط 

نآ تّیّمها  248ناضمر و 

تسادخ اب  هزور  250شاداپ 

251ناضمر

یسرکلا هیآ  تلیضف  251رد 

تسین هتسیاش  ششخب  اطع و  رد  رازآ  252تّنم و 

رضخ مالسلا و  هیلع  252نینمؤملاریما 

253هقدص

يزور 253بلط 

ناطیش هدعو  یلاعت -  يادخ  253هدعو 

شرع هیاس  255رد 

نْیَد 256يادا 

تّین 257قدص 

یلاعت يادخ  تردق  257ملع و 

تسا لد  تایح  259ملع ،

؟ تسیک 261مدرم 

! رورغم هاشداپ  262يا 

هَعَتَْلب یَبا  نب  بِطاح  263ناتساد 

مالسلا هیلع  یسیع  264ناّیراوح 

267هلهابم

بلاطوبا نب  رفعج  رکذ  هشبح و  هب  ترجه  270ناتساد 

؟ تسیک 274قفانم 

يرگیتسار 275تناما و 

تسا قزر  بلاج  275تناما 

هّللا لوسر  275هزجعم 
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لاوما نیرتبوبحم  277فقو 

ریخ هار  رد  فحصم  ياهب  278فرص 

هّکم 278تلیضف 

رگنم هدنیوگ  هب  رگن  نخس  279هب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  279تّما 

تصرف مانتغا  رد  تیب  280ود 

دُُحا 280گنج 

تواخس 283رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  283زردنا 

مشخ ندروخورف  284وفع و 

دُُحا گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  284تداهش 

نآ دیاوف  تروشم و  286رد 

لّکوت 287ماقم 

تقادص 288تناما و 

مدرم 288نیرتهب 

قفانم 290نمؤم و 

لیخب 290لام 

ملع رد  292يراکناهنپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  292هریس 

ترخآ 293ایند و 

هیاسمه 293ّقح 

ثیدح تخانش  294نازیم 

نداد خساپ  ندرک و  294مالس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تّوبن  296لیلد 

هّللا لیلخ  مالسلا  هیلع  297میهاربا 

دیشّرلا نوراه  هب  لولهب  298تحیصن 
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یشوپ ّرس  299یتسدگنت و 

گرزب 301یتیآ 

رفعج ندیسر  ربیخ ، حتف  هدژم :  303ود 

هدش تخس  307ياهلد 

307حازم

تمایق 307رون 

وت يارب  نم  تمحر  .وت  رب  نم  فیلکت  نم ، 308باتک 

مالسلا هیلع  مدآ  308هبترم 

نوعرف نارحاس  مالسلا و  هیلع  یسوم  311ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  314مرک 

نْیَنُح گنج  زا  314هشوگ يا 

دنوادخ اب  316نامیپ 

ثیدح يوجتسج  320رد 

! دندوب ناملسم  نت  هس  اهنت  زاغآ  322رد 

صلخم قداص و  درم  323رذوبا 

ادخ 323ناتسود 

مالسلا هیلع  سنوی  324هصق 

نآرق 327زاجعا 

فسوُی اب  اخیلز  328نانخس 

مالسلا هیلع  فسوی  قارف  329مغ 

مالسلا هیلع  فسوی  اب  نادنز  رد  330لیئربج 

تّین قدص  331رثا 

محر 333هلص 

دورمن 333رکم 

یبارعا 336نز 

دنسرپ زیچ  جنپ  زا  تمایق  336رد 
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337گرم

337زامن

ادخ مالک  337ینیریش 

رسای راّمع  339ناتساد 

سدقملا تیب  یلُح  مالسلا و  هیلع  يدهم  344ترضح 

اّیرکز ییحی  346ناتساد 

مالسلا هیلع  یبن  لایناد  348هّصق 

350كدف

تمایق باذع  350باسح و 

میقّرلا باحصا  353هصق 

فهک باحصا  زا  356یتیاور 

حلاص 358هاشداپ 

فهک باحصا  359يرادیب 

نینرقلاوذ نامز  رد  حلاص  365یموق 

مالسلااهیلع 366میرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  368زامن 

درک هبوت  تلفغ  یتسم و  زا  هک  368یناوج 

شتآ رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  370ترضح 

ادخ هناخ  372هیاسمه 

« کِفا  » 374ناتساد

جاودزا هدیاف  ترورض و  378رد 

نآ بادآ  ندرک و  382مالس 

دب نیشنمه  بوخ و  383نیشنمه 

نادهاز ناحلاص و  یضعب  383تشذگرس 

ناکغرم 385ياهدنپ 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  386تمشح 
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تسا نما  هیام  هک  388هملک يا 

ناملاظ 388يرای 

ادخ 390رکذ 

نایناریا رب  نانآ  ندرک  هبلغ  نایمور و  ندش  391بولغم 

وا زا  ناتساد  دنچ  396نامقل و 

...دسر یم  هک  397لجا 

بلطملادبع رتخد  هّیفص  398تعاجش 

399شیامزآ

كدف بصغ  تماما و  400ّقح 

هیکاطنا هب  نالوسر  402ندمآ 

ادخ نامرف  نداهن  404ندرگ 

کش رب  یتدابع  زا  تسا  رتهب  نیقی  رب  406یباوخ 

ادخ 408تمعن 

درک بلط  تجاح  نابناج  لهس  زا  408دیاب 

تسا تسار  دیوگ  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  409دمحم 

سُْفَنا 411قافآ و 

یلئد دوسالاوبا  هب  هیواعم  412هیده 

فیاط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  414رفس 

هرجش تعیب  ناوضر -  415تعیب 

دینکم رواب  ار  قساف  418ربخ 

تسا ناملسم  ردارب  420ناملسم 

تسا هانگ  اه  نامگ  زا  420یخرب 

420تبیغ

تسا رتدب  انز  زا  422تبیغ 

دینکن رخف  ...لام  يرایسب  بسن و  422هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  423نانخس 
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تائّیس بتاک  تانسح -  423بتاک 

یلاعت قح  تمکح  رارسا  زا  423هشوگ يا 

تمایق يادرف  رد  ناشیورد  424یهاوخداد 

تسود کیدزن  424هب 

ایرد 426ود 

یتشهب 427نانز 

دیورم یسک  تروع  428لابند 

تبیغ 428ندینش 

هایس مالغ  428ناتساد 

یهلا تمکح  زا  430يّرس 

یبارعا 431ناتساد 

هدنب قزر  432لّکوت و 

دسرتن يادخ  زا  زج  434نمؤم 

دسرتن يادخ  ریغ  زا  دنک  تدابع  ار  يادخ  هک  434یسک 

ضایع نب  لیضف  434هبوت 

دشاب نیا  436راثیا 

راثیا 437رکش و 

دجسم رد  437زامن 

بهار ياصیصرب  437هّصق 

دینکن یتسود  نانمشد  444اب 

هنیدآ زامن  هنیدآ و  446لضف 

دودخا باحصا  447هّصق 

یحو 452زاغآ 

لیف باحصا  455هصق 

دراد تسود  ار  كانهودنا  لد  464دنوادخ 

زکرم 468هرابرد 
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نانجلا حور  نانجلا و  ضور  هنیزگ 

باتک تاصخشم 

نرق ق 6 یلع ، نب  نیسح  يزار ، حوتفلاوبا  هسانشرس : 

[ هدیزگرب .نانجلا  حور  نانجلا و  ضور   : ] يدادرارق ناونع 

يدمحا دمحا  هدنروآدرگ  يزار ؛ حوتفلاوبا  نانجلا / حور  نانجلا و  ضور  هنیزگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يدنجریب

.1379 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

ص 334 يرهاظ :  تاصخشم 

6-361-444-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

همانباتک تشاددای : 

هدیزگرب .نانجلا  حور  نانجلا و  ضور  رگید :  ناونع 

نرق ق 6 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 

اه هصق  نآرق --  عوضوم : 

نرق ق 6 یسراف --  رثن  عوضوم : 

هدنروآدرگ ، 1301  - 1377 دمحا ، يدنجریب ، يدمحا  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

فلا 2ر9012 1379 /BP94/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/1726 ییوید :  يدنب  هدر 
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م 18315-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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بلاطم تسرهف 

11 راتفگشیپ ···

لّوا شخب 

یلع لیاضف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع 

(33  - 118)

35 مالسلا ··· هیلع  یلع  تیالو  تمعن 

35 مالسلا ··· هیلع  یلع  تلیضف  رد 

36 تیبملا ···) هلیل   ) راغ بش 

38 یتشهب ··· ماعط 

41 تسیک ···؟ میرک 

42 دُُحا ··· گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم 

43 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّیصو  زا  ییاهشسرپ 

44 دنتسیک ···؟ رمالا  ولوا 

45 سمشلا ··· ّدَر 

47 مالسلا ··· هیلع  یلع  اب  یتسود  روک و  یشبح  كزینک 

48 مالسلا ··· هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  تواضق 

49 مالسلا ··· هیلع  یلع  تلیضف 

51 هفیرش ··· تایآ  اب  یهلا  تافص  بسانت 

51 مالسلا ··· هیلع  یلع  تواضق 
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52 مالسلا ··· هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  ندش  هداشگ 

53 قلخ ··· زا  ینمیا 

54 ناملسم ··· نانز  اب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر 

54 مالسلا ··· هیلع  یلع  بقانم  فاصوا و  یخرب 

56 مالسلا ··· هیلع  یلع  تماما  تعاجش و 

59 رکش ··· هدجس 

59 تسم ··· ندز  ّدح 

60 مالسلا ··· هیلع  یلع  ّتبحم 

61 تخب ··· نوگن  نز  ود 

61 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نیرق  مالسلا  هیلع  یلع 

62 ماما ··· هدزاود  هام -  هدزاود 

63 مالسلا ··· هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  كوبت -  هوزغ 

64 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتق  هئطوت  ای  تیبملا  هلیل 

67 مالسلا ··· هیلع  یلع  تلیضف  رد 

67 مالسلااهیلع ··· همطاف  جیوزت 
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83 نک ··· زاغآ  تناشیوخ  زا 

85 مالسلا ··· هیلع  یلع  تفالخ  رد 

85 مالسلا ··· هیلع  یلع  لتق 

90 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هب  تسود  نیرتکیدزن 

91 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 

91 مالسلا ··· هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هزجعم 

93 مالسلا ··· هیلع  بلاط  وبا  ماقم 

94 بازحا ··· گنج  رد  تعاجش 

96 مالسلا ··· مهیلع  تیبلا  لهأ  ّبُح 

96 هناگ ··· هس  ناقیّدص 

96 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّبح 

98 دشاب ···؟ هنوگچ  هبوت 

نسحمالسلااهیلع همطافهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفر 

98 مالسلاامهیلع ··· نیسح  و 

99 مالسلااهیلع ··· همطاف  هرجح  رد 

99 ربیخ ··· هعلق  حتف 

102 مالسلا ··· هیلع  یلع  تیالو 

102 دننایک ··· ناقباس 

104 نایغاب ··· هورگ 

104 مالسلا ··· هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ماقم 
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لوسر اب  یتسود  ماقم 

105 مالسلا ··· مهیلع  تیب  لهأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

106 نیمز ··· نامسآ و  تنیز 

106 مالسلااهیلع ··· همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هرجح 

107 دوبن ··· ار  سک  هک  دوب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زیچ  هس 

108 لئاس ··· درم  مالسلا و  هیلع  یلع 

109 مالسلاامهیلع ··· نینسح  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماقم 

112 مالسلا ··· هیلع  یلع  فک  زا  یتبرش 

113 مالسلااهیلع ··· همطاف  بسن  بسح و 

113 مالسلا ··· هیلع  یقت  دّمحم  ماما  رفعج  وبا  شناد 

مود شخب 

، اهتیاور اه ، تیاکح  اه ، هصق 

ینید یقالخا و  تاکن 

(119  - 322)

121 نآرق ··· لضف  رد 

121 نآرق ··· لضف  رد  رگید  يربخ 

122 نیتم ··· لبح  نآرق 

122 نآرق ··· ریسفت 

122 لیوأت ··· ریسفت و  ینعم  رد 

123 باتکلا ··· هحتاف  هروس 
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133 درز ··· هّرُص 

124 هنیتسار ··· هدنب 

124 تّوبن ··· تیب  لها  زا  حلاص  يدرم 

125 ناگتشرف ··· يرای 

125 يراصنا ··· ییانرب  ناتساد 

126 قفانم ··· نموم و 

126 ناهنپ ··· هقدص 

127 ادخ ··· يایلوا 

128 تسود ··· قشع  دیهش 

128 خزود ··· ای  متشهب  لها 

129 زامن ··· هضیرف ، لوا 

130 دیوشورف ··· ار  ناهانگ  زامن 
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130 تناما ··· ندرازگ  تقو 

130 تعفنم ··· یب  ملاع 

131 دنسرپ ··· یم  ملع  لام و  رمع و  زا 

131 رکش ··· ربص و 

131 تسیچ ···؟ رکش 

131 سدع ··· صاوخ 

132 هناّنح ··· نوتس 

133 مدرم ··· نیرت  تخبدب 

133 نز ··· هلیح 

134 هحلاص ··· ینز 

135 دسح ··· ّمذ  رد 

136 نایمدآ ··· دزن  رد  گرم  تهارک 

136 مالسلا ··· هیلع  میهاربا  ترضح  هصق 

138 بوقعی ··· گرم  هصق 

139 صالخا ··· رد 

140 تولخ ··· رد  ادخ  دای 

140 یلاعت ··· يادخ  رکذ 

141 دیهش ··· ماقم 

141 تبیصم ··· رد  ییابیکش  ربص و 

143 دنزرف ··· گرم  رب  ربص 

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


143 میلست ··· اضر و 

144 دشاب ··· ار  وت  تشهب  ینک  ربص  رگا 

144 راکوکین ··· حلاص  ملاع  راکعمط و  ملاع 

144 قح ··· تمکح  رارسا 

146 يزاون ··· نامهم  فیض ، مارکا 

146 دینکن ··· در  ار  لئاس 

146 دیربن ··· ار  لئاس  يوربآ 

146 ایلوا ··· هیاپ 

147 تمکح ··· تملک 

147 لد ··· يرگناوت 

147 دوش ··· یمن  باجتسم  اهاعد  ارچ 

148 دشاب ··· هچ  يوقت 

148 راوخنوخ ··· يا  هیداب  رد  یناوجون 

149 مالسلااهیلع ··· همطاف  همداخ  هّضف  هدازرتخد 

150 مالسا ··· يادهش 

154 تسیچ ···؟ داهج  رتلضاف 

154 تسا ··· تخرد  لَثَم  مالسا 

ناتهب شرقف و  تهج  هب  نمؤم  ندرک  ریقحت 

154 نمؤم ··· رب 

155 سابل ··· تورث و  رب  ندیزان 
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155 حلاص ··· هدنب  ءالتبا 

156 درک ··· هقدص  دیاب  هچ  زا 

157 کین ··· ماجرف 

159 نانز ··· قح 

160 مالسلا ··· هیلع  دوواد  هصق 

163 نداد ··· قالط 

164 نآ ··· ّتیّمها  ناضمر و 

165 تسادخ ··· اب  هزور  شاداپ 

166 ناضمر ···

166 یسرکلا ··· هیآ  تلیضف  رد 

167 تسین ··· هتسیاش  ششخب  اطع و  رد  رازآ  ّتنم و 
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167 رضخ ··· مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

168 هقدص ···

168 يزور ··· بلط 

168 ناطیش ··· هدعو  ...یلاعت  يادخ  هدعو 

169 شرع ··· هیاس  رد 

170 نید ··· يادا 

171 تین ··· قدص 

171 یلاعت ··· يادخ  تردق  ملع و 

173 تسا ··· لد  تایح  ملع ،

174 تسیک ···؟ مدرم 

175 رورغم ··· هاشداپ  يا 

176 هعتلب ··· یبا  نب  بطاح  ناتساد 

177 مالسلا ··· هیلع  یسیع  نایراوح 

179 هلهابم ···

نب رفعج  رکذ  هشبح و  هب  ترجه  ناتساد 

181 بلاطوبأ ···

184 تسیک ···؟ قفانم 

185 يرگیتسار ··· تناما و 

185 تسا ··· قزر  بلاج  تناما 

185 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هزجعم 
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186 لاوما ··· نیرتبوبحم  فقو 

187 ریخ ··· هار  رد  فحصم  ياهب  فرص 

187 هّکم ··· تلیضف 

188 رگنم ··· هدنیوگ  هب  رگن  نخس  هب 

188 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما 

189 تصرف ··· مانتغا  رد  تیب  ود 

189 دُحا ··· گنج 

191 تواخس ··· رد 

191 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زردنا 

192 مشخ ··· ندروخ  ورف  وفع و 

192 هزمح ··· تداهش 

194 نآ ··· دیاوف  تروشم و  رد 

195 لّکوت ··· ماقم 

196 تقادص ··· تناما و 

196 مدرم ··· نیرتهب 

197 قفانم ··· نموم و 

197 لیخب ··· لام 

198 ملع ··· رد  يراکناهنپ 

198 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس 

199 ترخآ ··· ایند و 
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199 هیاسمه ··· ّقح 

200 ثیدح ··· تخانش  نازیم 

200 نداد ··· خساپ  ندرک و  مالس 

201 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تّوبن  لیلد 

202 هّللا ···  لیلخ  مالسلا  هیلع  میهاربا 

203 دیشرلا ··· نوراه  هب  لولهب  تحیصن 

204 یشوپ ··· ّرس  یتسدگنت و 

205 گرزب ··· یتیآ 

206 رفعج ··· ندیسر  ربیخ ، حتف  هدژم :  ود 

209 هدش ··· تخس  ياهلد 

209 حازم ···

209 تمایق ··· رون 
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210 ...وت ··· رب  نم  فیلکت  نم ، باتک 

210 مالسلا ··· هیلع  مدآ  هبترم 

212 نوعرف ··· نارحاس  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح 

214 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرک 

215 نینُح ··· گنج  زا  يا  هشوگ 

216 دنوادخ ··· اب  نامیپ 

218 ثیدح ··· يوجتسج  رد 

220 دندوب ··· ناملسم  نت  هس  اهنت  زاغآ  رد 

221 صلخم ··· قداص و  درم  رذوبا 

221 ادخ ··· ناتسود 

222 مالسلا ··· هیلع  سنوی  هصق 

226 نآرق ··· زاجعا 

226 مالسلا ··· هیلع  فسوی  اب  اخیلز  نانخس 

227 مالسلا ··· هیلع  فسوی  قارف  مغ 

228 مالسلا ··· هیلع  فسوی  اب  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج 

229 ّتین ··· قدص  رثا 

230 محر ··· هلص 

230 دورمن ··· رکم 

232 یبارعا ··· نز 

232 دنسرپ ··· زیچ  جنپ  زا  تمایق  رد 
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233 گرم ···

233 زامن ···

233 ادخ ··· مالک  ینیریش 

234 رسای ··· راّمع  ناتساد 

237 سدقملا ··· تیب  یّلح  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

238 اّیرکز ··· ییحی  ناتساد 

240 مالسلا ··· هیلع  یبن  لایناد  هصق 

241 كدف ···

241 تمایق ··· باذع  باسح و 

243 میقرلا ··· باحصا  هصق 

245 فهک ··· باحصا  زا  یتیاور 

246 حلاص ··· هاشداپ 

247 فهک ··· باحصا  يرادیب 

252 نینرقلاوذ ··· نامز  رد  حلاص  موق 

253 مالسلااهیلع ··· میرم 

254 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زامن 

254 درک ··· هبوت  تلفغ  یتسم و  زا  هک  یناوج 

255 شتآ ··· رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

256 ادخ ··· هناخ  هیاسمه 

257 کفا ··· ناتساد 
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260 جاودزا ··· هدیاف  ترورض و  رد 

263 نآ ··· بادآ  ندرک و  مالس 

264 دب ··· نیشنمه  بوخ و  نیشنمه 

264 نادهاز ··· ناحلاص و  یضعب  تشذگرس 

266 ناکغرم ··· ياهدنپ 

267 نامیلس ··· ترضح  تمشح 

268 تسا ··· نما  هیام  هک  يا  هملک 

268 ناملاظ ··· يرای 

269 ادخ ··· رکذ 

270 نایناریا ··· رب  نانآ  هبلغ  نایمور و  ندش  بولغم 

274 وا ··· زا  ناتساد  دنچ  نامقل و 

275 ...دسر ··· یم  هک  لجا 

ص:9

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


276 بلطملادبع ··· رتخد  هّیفص  تعاجش 

277 شیامزآ ···

278 كدف ··· بصغ  تماما و  قح 

279 هیکاطنا ··· هب  نالوسر  ندمآ 

281 ادخ ··· نامرف  نداهن  ندرگ 

282 کش ··· رب  یتدابع  زا  تسا  رتهب  نیقی  رب  یباوخ 

283 ادخ ··· تمعن 

283 درک ··· بلط  تجاح  نابناج  لهس  زا  دیاب 

284 تسا ··· تسار  دیوگ  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

285 سفنا ··· قافآ و 

286 یلئد ··· دوسالاوبا  هب  هیواعم  هیده 

287 فیاط ··· هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رفس 

288 هرجش ··· تعیب  ناوضر ، تعیب 

290 دینکم ··· رواب  ار  قساف  ربخ 

291 تسا ··· ناملسم  ردارب  ناملسم 

291 تسا ··· هانگ  اه  نامگ  زا  یخرب 

291 تبیغ ···

292 تسا ··· رتدب  انز  زا  تبیغ 

292 دینکن ··· رخف  لام  يرایسب  بسن و  هب 

293 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نانخس 
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293 تائّیس ··· بتاک  تانسح -  بتاک 

293 یلاعت ··· قح  تمکح  رارسا  زا  يا  هشوگ 

294 تمایق ··· يادرف  رد  ناشیورد  یهاوخداد 

294 تسود ··· کیدزن  هب 

295 ایرد ··· ود 

296 یتشهب ··· نانز 

297 دیورم ··· یسک  تروع  لابند 

297 تبیغ ··· ندینش 

297 هایس ··· مالغ  ناتساد 

298 یهلا ··· تمکح  زا  يّرس 

299 یبارعا ··· ناتساد 

300 هدنب ··· قزر  لّکوت و 

301 دسرتن ··· يادخ  زا  زج  نمؤم 

يادخ ریغ  زا  دنک  تدابع  ار  يادخ  هک  سک 

301 دسرتن ···

301 ضایع ··· نب  لیضف  هبوت 

302 دشاب ··· نیا  راثیا 

303 راثیا ··· رکش و 

303 دجسم ··· رد  زامن 

303 بهار ··· ياصیصرب  هّصق 

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


307 دینکن ··· یتسود  نانمشد  اب 

309 هنیدآ ··· زامن  هنیدآ و  لضف 

310 دودخا ··· باحصا  هصق 

314 یحو ··· زاغآ 

316 لیف ··· باحصا  هصق 

322 دراد ··· تسود  ار  كانهودنا  لد  دنوادخ 
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راتفگشیپ

 : دـنک یم  یناـشفا  رطع  امـش  يور  شیپ  کـنیا  هدـمآ و  مهارف  لد  ناتـسبارس  تشهب و  رازلگ  زا  هک  يرورپ  غاـمد  لـگ  هتـسد  نیا 
« نانَجلا ُحْوَر  نانِجلا و  ُضوَر   » ریسفت زا  تسا  يا  « هنیزگ »

یسربط نایبلا » عمجم   » ریسفت فیلات  نامز  هب  کیدزن  يرجه ، مشش  نرق  ياه  ههد  نیتسخن  رد  هک  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  هب  روهشم 
تّمه هب  ير  رهش  رد  شیپ -  لاس  دصهن  بیرق  - 

.تسا هدش  هتشاگن  دّلجم  تسیب  رد  یسراپ  نیریش  نابز  هب  يروباشین ، یعازخ  دمحا  نب  دّمحم  نب  نیسح  مان  هب  یعیش  يدنمشناد 

زا ار  ّتنـس  نیا  حوتفلاوبا  اّما  هتـشاد ؛ ناشخرد  يا  هقباس  حوتفلاوبا ، ریـسفت  زا  شیپ  نرق  ود  زا  يرد ، ناـبز  هب  یـسیون  ریـسفت  ّتنس 
.تسا هدناسر  لامک  هب  ّتیمک  ّتیفیک و  تهج 

یناماس و حون  نب  روصنم  نامرف  هب  يرجه ، مراهچ  نرق  رد  هک  تسا  يریـسفت  ناـمه  ّتنـس  لـها  هّماـع و  قاذـم  رب  ریـسفت  نیتسخن 
.دیدرگ رادربمان  يربط » ریسفت   » هب دش و  هدنادرگرب  يزغن  یسراپ  هب  یبرع  نابز  زا  رهنلاءاروام  نادنمشناد  اهقف و  ياوتف 

ناـبز هب  مراـهچ  نرق  لـیاوا  يرجه و  موس  نرق  رد  نآرقلا » يآ  لـیوأت  نع  ناـیبلا  عماـج   » ناونع تحت  ار  دوخ  ریـسفت  یلمآ  يربط 
.دوب هتشاگن  یبرع 

«، دیجم نآرق  زا  يرشع  رب  ریسفت  «، » یشقنُش ریسفت  «، » جیربمیک هب  فورعم  ریسفت  «، » كاپ ریسفت   : » دننام ییاهریـسفت  زین  نآ  زا  سپ 
رارسالا و فشک   » ریسفت يرجه  مشش  هدس  زاغآ  رد  و  يدابآروس » ریـسفت   » و ینیارفـسا » روفهـش  مجارتلا  جات  «، » ير نآرق  همجرت  »

و يربط »  » ردقنارگ ياهریسفت  نوچمه  هک  میراد  تسد  رد  هناتخبشوخ  ار ، راربالا » هّدُع 

ص:11

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدیسر  ام  تسد  هب  هدیهر و  تمالس  هب  هنامز  ثداوح  زا  حوتفلاوبا » »

دنک ادیپ  یشزرا  نینچ  لاس  رازه  لوط  رد  یحو  نخس  ادخ و  مالک  هانپ  رد  هک  تسا  یسراف  نیریش  نابز  ماجرف  کین  تخب  زا  نیا 
.دهد لاقتنا  نایناهج  هب  ار  یناریا  نافرع  بدا و  شزرا  اب  راثآ  مالسا و  نآرق و  نیشنلد  نانخس  دنام و  نوصم  راگزور  دنزگ  زا  و 

: يو میظع  ریسفت  يزار و  حوتفلاوبا  یگدنز  اّما ،

حوتفلاوبا یگدنز 

ءاقرو لیَُدب  نب  عفان   ) دالوا زا  نانَجلا  ُحْوَر  نانِجلا و  ُضوَر  ریـسفت  فلؤم  یعازخ  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نیدلا  لامج 
داژن برع  ناناملسم  زا  رگید  يرایسب  دننامه  نادناخ  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  فورعم  باحـصا  زا  یعازخ )

اب شزیمآ  ناریا و  رد  تماقا  لوط  رثا  رب  اهدعب ، دندیزگ و  تماقا  اهاج  رگید  ير و  روباشین و  ياهرهش  رد  هدرک  ترجاهم  ناریا  هب 
نشور اّما  دندش ، نابز  یسراف  یناریا و  یّلکب  نایناریا ،

رد ناریا  هب  نانآ  ترجه  ًارهاظ  .دنا  هدمآ  ناریا  هب  ینامز  هچ  حوتفلاوبا  دادجا  هک  تسین 

رد نیسح  دنا و  هتفر  ير »  » هب سپس  هدیزگ و  نکـسم  روباشین  رد  تسخن  هداوناخ  نیا  .هتفرگ  تروص  يرجه  ود  کی و  ياه  هدس 
.تسا هدیلاب  هدش و  ّدلوتم  رهش  نامه 

دمحم رفعجوبا  نیدلا  جات  يرگید  یلع و  نیدلا  ردص  دنا :  هدوب  دوخ  نامز  ناملاع  رامـش  رد  هک  تسا  هتـشاد  دنزرف  ود  حوتفلاوبا 
.تسا هدرک  ذّملت  ردپ  دزن  رد  دوخ  هک 

لاجر و بتک  رد  دنا  هدوب  هّیماما  هعیـش  ناثّدـحم  اهقف و  زا  شناد و  لضف و  لها  یگمه  هک  ّفلؤم  نادـناخ  ریهاشم  زا  يا  هّدـع  مان 
.تسا تبث  مجارت 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هتفیـش  شدوخ  نوچمه  هک  دیعـسوبا »  » شّدج زا  هک  دنک  یم  لقن  یبلطم  يزار  حوتفلاوبا 
! هّللا لوسر  ای  هک :  دندیـسرپ  ار  وا  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رابخا  رد  تسا :  هدوب 
وا هک  دشاب  نآ  نانز  زا  لوتب  تفگ :  دشاب ؟ هچ  لوتب  .تسا  لوتب »  » همطاف تسا و  لوتب »  » میرم یتفگ :  هک  میدینش  راب  دنچ  وت  زا  ام 
زا ربخ  ود  نیا  .دـشاب و  هورکم  ناربماغیپ  نارتخد  رد  ضیح  هک  دـنا  نینچ  همطاـف  میرم و  دـنیبن و  یخرـس  وا  دوبن و  ضیح  رذـع  ار 

ماما هجاوخ  نم  ّدج  هک  داتفا  لقن  یباتک 
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(1)« ءارهزلا همطاف  بقانم  یف  ءارهزلا  هضورلا   » نآ مان  درک  عمج  دیعسوبا  دیعس ،

َُّمث یـسرافلا  ینیـسحلا  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحمابا  خیـشلا  ینعا  هیلع -  هّللا  همحر  ام -  خیـش   : »... دـسیون یم  رگید  ياـج  رد  زین 
.هداوناخ نیمه  هب  تسا  خیش  باستنا  هدنهد  ناشن  ًاعطق  یعازخ »  » تبسن هک   (2)« ...یتفگ یعازخلا 

حوتفلاوبا ریسفت 

قاذـم رب  یـسراف  نابز  هب  هک  تسا  يریـسفت  نیتسخن  هدـمآ و  مهارف  دـّلجم  تسیب  رد  هک  ریبک  تسا  يریـسفت  میظع و  تسا  یباتک 
.تسا هدش  فیلات  ( 556 ياهلاس 510 -  نایم   ) يرجه مشش  نرق  همین  رد  هعیش 

راعـشا رب  لمتـشم  تسا و  یمالک  ییاور و  یهقف  يوغل ، يریـسفت ، ّمهم  رایـسب  تاـکن  عماـج  فلتخم  تاـهج  زا  گرزب  ریـسفت  نیا 
هدش لقن  داهشتسا  ناونع  هب  هک  دشاب  یم  دعب  ّتیلهاج و  نیتسخن و  راودا  رد  برع  گرزب  يارعش  زا  هک  دشاب  یم  یـسراف  یبرع و 

.تسا

هب هک  تسا  هدمآ  ینآرق  تاکن  یهلا و  مالک  هراب  رد  رایسب  ياهیرگنشور  تاغل و  قاقتـشا  يوحن و  یفرـص و  قیاقد  ریـسفت  نیا  رد 
لها شهوژپ  نادیم  دناوت  یم  فلتخم  تاهج  زا  دنمـشزرا  باتک  نیا  .درادـن  ناکما  رـصتخم  نیرد  اهنآ  همه  ندرک  وگزاب  یتسار 

.دریگ رارق  قیقحت 

زا اّما  هتسج ، دوس  يربط -  ریسفت  یسوط و  خیش  نایبت  ریسفت  دننام  دوخ -  زا  لبق  یبرع  ریسافت  زا  نیقیب  ریسفت  نیا  دنمـشناد  فلؤم 
رتمک دوخ -  رصع  زا  شیپ  یسراف  ياهریسفت 

یسراف ياهریسفت  رد  حوتفلاوبا  ریسفت  اّما  .تسا  هتشادن  اهنآ  هب  يزاین  دیاش  هتفریذپ و  رثا 

نیقداصلا جهنم  ریسفت  یناجرج و  نساحملاوبا  فیلات  رزاگ  یسراف  ریسفت  دننام  دوخ  زا  دعب 

روبزم ياهباتک  رد  نآ  راثآ  هک  دح  نادب  ات  تسا  هدرک  فرگش  يریثات  یناشاک  هّللا  حتف  الم 

.تساجرب حوضوب 

ینآرق مولع  یهلا و  مالک  هب  نادـنم  هقالع  يارب  نونکات  فیلات  ناـمز  زا  هناـگ  تسیب  تادـّلجم  داـیز و  مجح  مغر  یلع  ریـسفت  نیا 
هتشگ یم  تسد  هب  تسد  هدش و  یم  خاسنتسا  ًابترم 
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.تسا دوجوم  نآ  ياه  هتشونتسد  زا  ییاه  هخسن  جراخ  لخاد و  ياه  هناخباتک  رد  مه  هک  نانچ  تسا ؛

هتشاد رارق  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  رشن  ریخا  عبط  ناحّحصم  سرتسد  رد  هک  يا  هناگتشه  یس و  ياه  هخـسن 
زوـنه هک  دـشاب  ناـهج  ناریا و  فاـنکا  رد  مه  يرگید  یطخ  ياـه  هخـسن  هک  اـسب  يا  هدـش و  مهارف  روـشک  جراـخ  لـخاد و  زا  و 

(1) تسا گرزب  ریسفت  نیا  ماع  لوبق  زا  یناشن  تسا ؛ هدشن  ییاسانش 

هیآ سپس  دوش ، یم  لقن  هیآ  ره  ریز  رد  ظفل  هب  ظفل  يا  همجرت  اب  ادجادج  تایآ ، هک :  تسا  نینچ  دوخ  ریسفت  رد  هدنـسیون  شور 
هب قاقتـشا  تغل و  فلتخم  هوجو  دـهاوش و  کمک  هب  يوغل  يوحن و  یفرـص و  تاهج  زا  دـنک و  یم  رکذ  یلاـعت ) هلوق   ) زا دـعب  ار 

ثحابم یهاگ  تایآ  ریـسفت  لیذ  رد  هتبلا  .دروآ  یم  يور  نخـس  ياـضتقا  یبلطم  اـی  هّصق و  اـی  ثیدـح  لـقن  هب  دزادرپ و  یم  ثحب 
رگید قیقد  تاهج  تائارق و  هب  طوبرم  ياـهثحب  دـنک و  یم  ادا  ار  بلطم  قح  فلؤم  هک  ددرگ  یم  حرطم  یمـالک  یلوصا و  یهقف ،

.دوش یمن  نایب  دهاش  لیلد و  نودب  يا  هتکن  چیه  دزاس و  یم  نشور  ار 

سکعنم ار  يو  ریسفت  ناوت  یم  هک  يّدح  ات  تسا  هدش  عقاو  ّتنـس  لها  ریـسافت  ریثأت  تحت  حوتفلاوبا  هاگ  يریـسفت ، تاکن  لقن  رد 
لقن ياج  هب  هک  دور  یم  شیپ  اج  نادـب  ات  رما  نیا  رد  هاگ  .تسناد  نآرق  ریـسفت  باب  رد  ّتنـس  لها  ياـملع  تاـیرظن  ارآ و  هدـننک 

ياهرظن لاوقا و 

یشاّیع ریسفت  یمق و  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  دننام  يریسافت  رد  زین  هعیـش و  ییاور  ياه  هعومجم  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما 
رب لمتشم  تایآ  لیذ  رد  ...دهد و  یم  رارق  دانتـسا  دروم  ار  نانآ  ریاظن  يّدُس و  هداتق ، نوچمه  ینارـسفم  ياه  هتفگ  تسا  هدش  لقن 

لقن هب  یهقف ، ماکحا 

هّجوت يو  مالک  دقن  هاگ  يربط و  تاّیرظن  لقن  هب  هتشاد  بهذم  فالتخا  يربط  اب  هک  نآ  اب  دراد و  رارصا  ّتنس  لها  ناهیقف  ياواتف 
(2) دهد یم  ناشن  یّصاخ 

دننام يزاتمم  ياه  هنومن  یسراف  یسیونریسفت  رد  هک  تسا  یـصصق  ياهریـسفت  ّتنـس  هدنهد  همادا  حوتفلاوبا  راک ، هویـش  تهج  زا 
.تسا هتشاد  هجوت  دوخ  نامز  زا  لبق  ریسافت  هب  حوتفلاوبا  تهج  نیزا  .دراد  يدابآروس  ریسفت  يربط و  ریسفت  همجرت 
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رکذ هب  صاخ  یشیارگ  ًاتعیبط  ظعو  ربنم  رد  هدوب و  مالک  رب  ّطلسم  هتـسجرب و  یظعاو  يزار  حوتفلاوبا  هک  میناد  یم  رگید ، يوس  زا 
.دراد يا  هژیو  ماقم  ریثأت و  ظعو  رد  زین  صصق  هک  دراد  دوجو  صصق 

يارب ًالامتحا  هدرک  نایب  هقف  یمالک و  تاداقتعا  هراب  رد  هچنآ  هناظعاو و  کبـس  اب  تسا  يریـسفت  ناـنجلا » ضور   » ریـسفت نیارباـنب 
یناعم و لها   » ار نانآ  هک  هیفوص  افرع و  برـشم  هب  یهاگ  هک  نانچ  تسا  هدوب  ناوخ  یـسراف  هماع و  نابطاخم  زاین  لاح و  تیاـعر 

یم حرط  نانآ  قاذـم  هب  ار  قدـص  رقف و  ربص ، رکذ ، لکوت ، صالخا ، دـننام  یثحابم  دوش و  یم  کیدزن  دـناوخ  یم  تراـشا » لـها 
(1) .هدیجنس دوخ  ياهیرواد  رد  تسا و  لدتعم  دوخ  راک  هویش  رد  حوتفلاوبا  تاهج  نیدب  .دیامن 

حوتفلاوبا هاگداز  ير  رهش 

زا دوب  ترابع  تسا ؛ کیدزن  رگیدکی  هب  ود  نآ  یگدنز  نارود  هک  یسربط  رصع  حوتفلاوبا و  نامز  رد  ناریا  نیشن  هعیـش  ياهرهش 
...دهشم راوزبس و  ناشاک ، مق ، ير ، : 

رگید مین  اّما  دنتشاد ؛ تنوکس  تعامج  ّتنس و  لها  نآ  زا  یمین  رد  دنچره  هک  دوب  ير »  » اهنآ نیرترومعم  اهرهش و  نیا  نیرتگرزب 
.دوب رت  ّتیعمجرپ  رتگرزب و  رگید ، نیشن  هعیش  ياهرهش  همه  زا  دوب  نیشن  هعیش  هک 

یتبغر یمالسا ، مولع  هژیوب  مولع ، لیـصحت  هب  يرجه  مشـش  مجنپ و  نرق  رد  نایعیـش  .تشاد  هزاورد  جنپ  رازاب و  تشه  ير »  » رهش
مکح رد  هک  رایسب  ياه  هناخ  بتکم  زا  زجب  تشاد ، دوجو  گرزب  هسردم  هد  ير »  » رهش نیـشن  هعیـش  هّلحم  رد  اهنت  دنتـشاد و  مامت 

.دوب زورما  ياهناتسبد 

ناملاع و ناهیقف و  نادنمـشناد و  دـنتفای ؛ یتمظع  تردـق و  هیوب  لآ  ناـیولع و  تموکح  ماـگنه  هب  يرـشعانثا  هعیـش  یلک ، روط  هب 
نوچ نکل  .دنتساخرب  نانآ  نایم  زا  مانب  نارعاش 

روغث دودح و  هب  هک  دوبن  تأرج  ار  موق  نیا  دندرک و  راتفر  یتخـس  تنوشخ و  لامک  اب  نانادب  تبـسن  دندمآ  راک  يور  رب  نایونزغ 
.دنوش کیدزن  نایونزغ 

ص:15
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اب اهنآ  رباکا  و  یطمرق ) یضفار و  ناشدوخ  لوق  هب  ای   ) هعیش هب  تبسن  دوب  یبّصعتم  يرعشا  یفنح و  دوخ  هک  يونزغ  دومحم  ناطلس 
درک و لیـصحت  دوخ ، صاخ  ّتیعقوم  اب  يرهـش ، نینچ  رد  يزار  حوتفلاوبا  يراب ،  (1) .درک یم  لمع  یتمرح  یب  تنوشخ و  لاـمک 
، ایازم همه  نآ  اب  دلج ، تسیب  رد  ار  نانجلا  ضور  ریبک  ریـسفت  نوچ  ردقنارگ  يرثا  تسناوت  هک  دیـسر  شناد  لضف و  زا  يا  هیاپ  هب 

.دروآ دوجو  هب 

« نانَجلا ُحوَر  نانِجلا و  ُضوَر   » ریسفت کبس 

لامجا راصتخا و  رب  همّدقم  نیا  رد  ام  راک  يانب  نوچ  اّما  تفگ ؛ نخـس  ناوت  یم  تهج  دـنچ  زا  ریـسفت  نیا  شراگن  کبـس  هراب  رد 
مزال .میزادرپ  یم  نآ  یبدا  تاکن  یخرب  هب  اهنت  تسا ؛

 : میزادرپب رگید  تاکن  دهاوش و  رکذ  هب  سپس  میروایب و  باتک  نیا  هراب  رد  ار  راهب  يارعشلا  کلم  ناورداش  رظن  تسخن  تسا 

وحن و فرـص و  رد  اریز  داد ؛ رارق  تسا ؛ هدـش  یم  دـیلقت  میدـق  رثن  زا  هک  هرود  نیا  یملع  بتک  دادـع  رد  یتسیاب  زین  ار  باتک  نیا 
زا .دوش  یم  هدـید  باتک  نیا  رد  رـصع  نآ  ياه  هقیلـس  بلاغ  و  دراد ؛ تهابـش  مجنپ  نرق  بتک  هب  ًالماک  يدـنب  هلمج  زرط  تاغل و 

یطرـش ای  يدیدرت  ياهلعف  رد  ریغلا  عم  مّلکتم  لامعتـسا  لوهجم و  يای  اب  يرارمتـسا  یعیطم و  يدیدرت و  یطرـش و  ياهلعف  ندروآ 
« ینامدید  » و ینامدرک »  : » دننام تسا ؛ هدوب  لومعم  میدق ، دیلقت  هب  مجنپ  نرق  رد  ای  مراهچ  نرق  رد  طقف  هک  یصاخ  هغیص  هب  روبزم 

یم لاعفا  رـس  رب  اه » » دنواشیپ همانردنکـسا »  » دننام زین  میدید و  همانردنکـسا  هفّوصتم و  بتک  و  یمعلب »  » رد هک  هریغ  و  ینامدُرم »  » و
و ير »  » فارطا تایالو  یلامـش و  يولهپ  رد  هک  تسا  يزار  یلحم  هجهل  راگدای  نیا  هریغ و  و  تفرگاه »  » و مریگاه »  » نوچ دروآ ؛

تردنب و زج  هنیرق ، هب  لاعفا  فذح  مدع  و  رّرکم -  ياهلعف  لامعتسا  رگید  .دشاب  یم  هدوب و  لومعم  رسگنس »  » و دازریمهش » »

...دوش یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  دیدجت  زا  هک  میدق  تاّصتخم  ریاس 

یم وربور  نآ  اب  هاگ  هب  هاگ  هرود  نیا  بتک  ریاس  رد  هک  تسا  بطاخم  عمج  ندروآ  درفم  تسا ، باتک  نآ  هژیو  هک  يا  هویـش  اهنت 
یلاخ نآ  زا  يا  هحفص  باتک  نیا  رد  یلو  میوش ؛

ص:16
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اب دندوب  هک  تأیه  نآ  رب  درک  رـضاح  ار  ناشیا  داتـسرف و  سک  وا  ناشیا ، لاوحا  زا  دنداد  ربخ  ار  سونایقد  دـنتفرب و   : » لاثم تسین ؛
 )= يدماین تمدخ  هب  ارچ  تفگ :  درک و  دیدهت  ار  ناشیا  هدش ، بآ  رپ  اهمشچ  و  هدجس ] زا   ] (1) هدیلام كاخ  رد  يور  داّبُع  هماج 

یهاوخ و  دـییآرد )  )= ییآ رد  نم  نید  هب  یهاوخ  دـیّریخم )  )= يّریخم نونکا  دـیدرکن )  )= يدرکن ینابرق  مانـصا  يارب  و  دـیدماین )
(2) ینک نتشک  رایتخا 

هداس لسرم و  رثن  ییافوکـش  هلابند  هدش ، هتـشاگن  يرجه  مشـش  نرق  لوا  همین  رد  يزار  حوتفلاوبا  ریـسفت  نوچ  رثن ، هویـش  تهج  زا 
رد لسرم  رثن  .تسا  هدش  هتشون  رثن  نادب  هرود  نیا  بتک  رگید  همانسوباق و  هتـشاد و  جاور  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  هک  تسا 
هب نوحـشم  عونـصم ، کبـس  هب  یـسراف  رثن  جیردتب  اّما  تسا ؛ رادروخرب  یگداس  زاجیا و  زا  تغالب  تحاصف و  بناج  تیاعر  نیع 

ثیداحا تاـیآ و  یبرع و  راعـشا  تاراـبع و  ظاـفلا و  هب  دوش و  یم  کـیدزن  يونعم  یظفل و  عیانـص  ندروآ  اهعجـس و  تاـنزاوم و 
نآ فّلکتم  عون  و  تسا ؛ يدعـس  ناتـسلگ  دـعب ، نرق  رد  یهاـشمارهب و  هنمد  هلیلک و  رثـن ، عون  نیا  ریذـپلد  عون  .ددرگ  یم  هتـسارآ 

.تسا فاّصو  خیرات  يدیمح و  تاماقم 

رد فّلکتم  یّتح  عّجـسم و  رثن  راثآ  مه  و  دوش ، یم  هدـید  هداس  لسرم و  رثن  مه  نآ  رد  هک  دراد  نیبانیب  تلاح  حوتفلاوبا  ریـسفت  رثن 
رد یبرع  راعـشا  زا  ّدح  زا  شیب  هاگ  و  يدایز ، دهاوش  تسا  ریـسفت  ملع  باب  رد  باتک  نیا  نوچ  اّما  دوش ؛ یم  هدید  نآ  ياج  ياج 

هدیقع هب  هک  هژیوب  تسین ؛ مک  نآ  رد  مه  یمالک  يوغل و  یهقف و  لئاسم  رد  ثحب  هدمآ و  دنتسم  دهاوش  رد  تاغل  لامعتـسا  تابثا 
اهناتساد لقن  دننام :  تسا ، هدوب  هداشگ  نخس  نادیم  هک  اج  نآ  (3) تسا یباطخ  رتشیب  يزار  حوتفلاوبا  رثن  نارظن  بحاص  زا  یخرب 

، خیرات صصق و  و 

ص:17

ص 315. هدجس ج 12 ،  زا  هدیلاک  اهشهوژپ :  داینب  پاچ  رد  - 1
يدلج تسیب  دیدج  عبط  ناحّحصم  حیضوت :  ص 392 .) نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  ج 2 ، یسانش ، کبس  راهب ، يارعشلا  کلم  - 2

هداد تسد  هب  ار  نآ  لداعم  باتک  فلتخم  ياهاج  رد  هدرک و  هّجوت  هتکن  نیا  هب  يوضر » سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  »
تیاعر يارب  ای  هک  تسا  لومعم  بطاخم  عمج  لعف  ندروآ  درفم  زونه  دنجریب  میدـق  شیوگ  رد  نونکا  مه  هک  دـنامن  هتفگان  .دـنا 

يدرکن و یتفرن -  دننام :  تسا  حوتفم  ي )  ) لبق ام  فرح  ًالومعم  لعف  عون  نیا  رد  .دوش  یم  هتفگ  عمج  هب  باطخ  باب  زا  ای  مارتحا 
.هریغ

هرئاد زین :  ص 211 -  ش ، 1361 ه .  چ 2 ، نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  نایبلا ، عمجم  یـسربط و  نامیرک ، نیـسح  رتکد  ك.ر :  - 3
«. يزار حوتفلاوبا   » لخدم لیذ  ج 6 ص 110  یمالسا ، گرزب  فراعملا 

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_17_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب رما  نیا  .درک  دـیهاوخ  هظحـالم  هنیزگ »  » نیا نّیبم  رد  رتلماـک  ار ، نآ  ياـه  هنومن  هک  تسا  هتخادرپ  هداـس  رثن  هب  رتـشیب  هدنـسیون 
رد ار  مادک  ره  زا  ییاه  هنومن  کنیا  .تسا  هتـشاد  یـشیارگ  نادـب  هتخادرپ و  یم  تظعوم  ظعو و  هب  حوتفلاوبا  هک  تسا  نآ  رطاخ 

همّدقم نیمه 

 : مینک یم  لقن 

عّجسم رثن  فلا : 

زا حراوج  هب  تاّذل و  زا  ّقح  هب  تاوهـش و  زا  سفن  هب  و  تالَفَغ ، زا  لد  هب  يزیهرپب  هک  دـشاب  نآ  يوقت  تفگ :  هّللادـبع  نب  لهـس  »
وت دشاب  دیما  یشاب  هدرک  نیا  هک  تقو  نآ  تّآیس ،

(1) .تاکَرَد زا  تاجن  تاجَرَد و  لوصو  هب  ار 

 : عیصرت هنزاوم و  ب : 

ِتمعن ِدیـص  تسا و  لصاح  ِتمعن  ِدـیق  وا  رد  هچ  تسا ؛ دـمحلا »  » هملک نیا  یکی  یلاعت ، يادـخ  يانث  تاـملک  هلمج  زا  هک  نادـب  »
(2) «. هدمآان

 : رگید هنومن 

ناور تراک  ات  .نکم  ریـصقت  ریخأـت و  تسا ، نکمم  ندرک  ریخ  ار  وت  ینّکمم و  وت  دـنا و  هتـشاذگزاب  ار  وت  اـت  راد  تمینغ  هب  سپ  »
تراـک دنیـشنب و  تداـب  دورب و  تبآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، وت  يوج  هب  بآ  تسا و  یفاـص  تیاوـه  تسا و  ناـهَج  تداـب  تسا و 

«. (3) .دنامورف

اهناج و وا  تّمه  هچ  دوب ، زیچ  رتمک  نآ  وا  تّمه  َِرب  ْدنامن ، زاب  لاتق  زا  تمینغ  هب  ات  »... 

«. .دوب نارگ  ياهلام  هن  دوب  نارس  ياهرس  لاوما و  سیافن  هن  دوب  لاطبا  سوفن 

یـسراف بدا  نیتسخن  ياه  هرود  یناسارخ  کبـس  رثن  رعـش و  تاصاصتخا  زا  لعف  رارکت  هک  دوزفا  اج ، نیمه  رد  دـیاب ، ار  هتکن  نیا 
 : دوش یم  هدید  زین  يزار  حوتفلاوبا  رثن  رد  هک  تسا 

ص:18
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هدجـس رد  داهن  نیمز  رب  رـس  درکب و  زامن  دوب ؛ غارچ  هن  دوب ، بآ  هن  دوب ، نان  هن  وا  هناـخ  رد  دـمآرد ، هناـخ  هب  یبش  یلـصوم  حـتف  »
: مینیب یم  زین  رگید  ياهاج  رد  ار  لعف  رارکت  نیمه  و  « (1) .تفرگ نتسیرگ  رکش 

هداس و لسرم و  ياهرثن  (2)« تشون وت  راّبج  وت  رب  تمحر  تشون ، وت  لاـمعا  هَظَفح  تشون ، وت  قازرا  هرَفَـس  تشون ، وت  لاوحا  ملق  »
تباث ای  تسه  کلف  رد  هک  هراتـس  ره   : » تسا نارباص  فصو  رد  هک  يا  هنومن  کنیا  .تسا  دایز  ریـسفت  نیا  رد  ابیز ، لاح  نیع  رد 

يا هراتس  وا  دشابن ؛ تابث  وا  رد  تسا  راّیس  هک  نآ  و  دیاین ، ْریَس  وا  زا  تسا  تباث  هک  نآ  راّیس ، ای  تسا 

َرب هلمح  داب  دننامه  دوب ، هلمح  تقو  شریس  تقو  .درکن  تابث  ْریَس  تقو  هب  و  تخانـشن ، ْریَـس  تابث  تقو  هب  هک  برح  کلف  رد  دوب 
نکل رگیدـکی و  رب  دـندوب  داب  نوچ  ود  ره  دوب ، هاک  نوچ  وا  هلمح  شیپ  رد  نمـشد  هک  اج  نآ  دوب ، هوک  نوچ  تاـبث  تقو  هب  دوب ،

: رعاش تفگ  وا  ّقح  رد  ییوگ  دشاب ؟ هک  داب  شیپ  رد  هاک  و  ندرک ، دناوت  هچ  هوک  اب  داب 

کنادب فاصم  رد  شینادن  هوک  دابز و 

(3) ریذپ هلمح  هوک  وچ  تسا و  َرب  هلمح  داب  وچ 

: رگید یلاثم  کنیا  و 

نآ نمـض  رد  دوجو  همه  و  تسه ، یتسین  نآ  تحت  رد  یتسه  همه  .يوش و  تسین  يزاسداز ، یتسین  زا  نوچ  هک  دوبن  نآ  زا  شیب  »
، تسا جـح  هیاپ  زا  شیب  داهج  هیاپ  يزاغ ، مه  یـشاب و  یجاح  مه  ینک  نینچ  نوچ  مرجال  ءافتنا ، نآ  نایم  رد  تاـبثا  همه  و  مدـع ،
زا هک  نک  داهتجا  داهج  نآ  رد  و  نک ، داهج  دوخ  اب  درَگ و  دوخ  اب  يوش ، وا  هتشک  ات  ینک  داهج  وا  اب  هک  یبای  یمن  ار  ینمشد  رگا 

دوخ هتشک  ات   (4) َکیْبنَج َْنَیب  َكّوُدَع  يدعَا  تسین :  نمشد  ار  وت  رتنمشد  وت 

.نادیهش هیاپ  یلوتقم  هب  یبای ، نادهاجم  هجرد  یلتاق  هب  یشاب ، وت  لوتقم  لتاق و  ات  دوخ ، تسد  هب  يوش 

!؟ یشک ار  یـسک  هنوگچ  ییاوه ، هتـشک  دوخ  وت  .ینک  اهزیچ  نینچ  رایتخا  هک  رت  تلزنم  نود  يرت و  تّمه  تسپ  نآ  زا  وت  نکل  و 
!؟ ینک ریسا  هنوگچ  ار  یسک  يدارم ، ریسا  دوخ  وت 

ص:19

 . ص 322 ج 2 ،  - 1
 . ص 62 ج 3 ،  - 2

 . ص 327 ج 2 ،  - 3
نیب یتّللا  کـسفن  كّودـع  يدـعا  تسا :  هدـش  لـقن  مه  تروص  نیدـب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانخـس  زا  - 4

.هّیمالسالا هبتکم  عبط  ص 64  ج 70 ، راونالا ، راحب  کیبنج ؛
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 : متفگ .درک  رهق  ار  وت  دارم  ینک ، رهق  ار  دارم  وت  متفگ :  .تشک  ارت  اوه  یشک ، ار  اوه  وت  متفگ 

نآ و  دیآرب ، زیزع  ناج  رازهدص  دیآرب ، هک  دشاب  ات  هدنام  وزرآ  دنب  رد  رمع  همه  يدش ، روهقم  يا  هدنامرهق  یـشاب ، رهاق  ینامرهق 
کی ار  وت  .دیاین  وت  ِرَس  هب  تسا ، وت  هتـشون  هک  نآ  زج  دیآ و  رـس  هب  وت  رمع  .دسرنب  نآ  و  دسرب ، وت  رمع  وچ  رمع  رازهدص  دیاینرب ،

َدبَا جنر  هدرک و  اهر  دبا  جنگ  جنپس ! لزنم  رب  جنر  همه  نیا  .تسین  زیچ  رگد  ياورپ  سوه  نیا  زا  سَفَن 

(1)« .هدرک رایتخا 

: تسا هدمآ  َرْسُعلا » ُمُِکب  ُدیُری  َرُْسیلا َو ال  ُمُِکب    ُ هّللا ُدیُری   : » هکرابم هیآ  ریسفت  لیذ  رد 

(2) يراوخ وت  هب  يراوخشُد  يارس  رد  بجع ! يا  مهاوخن ، يراوشد  جنر و  مهاوخ ، تحار  یناسآ و  يراوخ و  امش  هب  دیوگ :  یم  »
وت هب  یک  تْحنِم  يارس  رد  تساوخ ،  (3) تحنِم وت  هب  تنحم  يارس  رد  دهاوخ ، يراوخـشد  یک  وت  هب  ياروخ  يارـس  رد  تساوخ ،

.»؟ دهاوخ تنحم 

منانچ تفگ :  ینوچ ؟ هعبار ! ای  تفگ :  .ار  وا  دوب  هدیـسر  هک  یجنر  زا  دـسرپب  ار  وا  ات  دـش  هّیوَدَـع  هعبار  کیدزن  رد  يرـصب  نسح 
نانچ تفگ :  دراد ؟ یم  تنوچ  تفگ :  .دراد  یم  وا  ْمِک 

وت رد  هک  یکین  زا  دیوگ  یم  نآ  وت  ّقح  رد  وا  يرادن  مرش  .دزارب  وا  رد  هک  نانچ  تفگ :  دهاوخ ؟ یم  نوچ  تفگ :  .دهاوخ  وا  هک 
، دیاین قفاوم  ار  وت  تسار  هب  دنیوگب  وت  ّقح  رد  هچنآ  دزاربن ، وا  رد  هک  يدب  زا  ییوگ  یم  نآ  وا  ّقح  رد  وت  دشابن ، وت  قیال  دزاربن و 

يراوخـشد یک  وت  هب  تسا  رتبعـص  هک  تماـیق  رفـس  رد  تساوـخ ، یناـسآ  وـت  هب  اـیند  رفـس  رد  وـچ  .يوـگم  نآ  ّقـح  رد  غورد  هب 
(4)« .دشاب لقع  تفلاخم  لدع  تفلاخم  هک  نکم  لدع  تفلاخم  و  ایمرب ، دوخ  لقع  فالَخ  هب  دهاوخ !؟

و مناوت ، نم  دـنناوتن  نارداقرگد  هچنآ  ات  ارم ، تسا  يرداق  لامک  یملاع  لاـمک  اـب  تفگ :  هگنآ   : »... قلاـخ تردـق  فصو  کـنیا 
بآ رب  محر  رد  نم  .مناد  نم  دننادن  ناملاع  رگد  هچنآ 

، دوشن  (5) یّشفتم ات  دنراد  هاگن  بآ  زا  ملق  ِرَس  دننک ، زارتحا  بآ  زا  تروص ؛ نتشاگن  تقو  رد  ملاع  نارّوصم  همه  مراگن ، تروص 
زا نم  دوشن ، شّوشم  شقن  ات  دننک  زارتحا  یکیرات  زا  و 

ص:20

 . ص 113 ج 3 ،  - 1
.رُسی یناسآ و  - 2

.اطع ششخب و  تْحنِم :  - 3
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.هدش شخپ  هدنگارپ و  یّشفتم :  - 5
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زجاع نآ  زا  نارّوصم  هک  مراگن  عیدب  تروص  نینچ  بآ  رب  مکش  تملظ  محر و  تملظ  بش ، تملظ  تملظ :  هس  رد  يرداق  لامک 
...دننام ناریح  و 

.دناوتن دشابن ، نآ  رگا  و  نم ، زا  تالآ  بابسا  نم و  زا  تردق  لحم  نم و  زا  تردق  دراگن ، تب  نم  تلآ  هب  رگتب 

دنک یگدنب  ار  دوخ  هتشاگن  دتسرپ و  دوخ  هدیشارت  هک  دراد  اور  نیا  لقاع  چیه  دتـسرپب ! دوخ  دراگنب و  دوخ  دیـشارتب و  دوخ  هگنآ 
! دنک تمدخ  ار  دوخ  هدناشن  و 

انیب یمـشچ  هیپ  يا  هراـپ  زا  .یناـعم  نیدـنچ  اـب  مرآرب  نینچ  یتروص  تلآ  یب  نم  ینعم ، یب  دـنرآرب  یتروص  تلآ  هب  ناـشیا  هگنآ 
(1)« .مرآدیدپ اناد  لد  نوخ  يا  هرطق  زا  و  مرآرب ، ایوگ  ینابز  تشوگ  يا  هراپ  زا  مزاس و  اونش  یشوگ  ناوختسا  يا  هراپ  زا  مزاس و 

 : دیوگ هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  طارفا  نهذ  زا  رود  راوشد و  ياه  هژاو  ندروآ  رد  هاگریسفت  هدنسیون 

(2) فرخزم قّمنم  مالک  دننک و  یم  یسولپاچ  هنوگچ  نابز  هب  ناشیا  هک  تفگ  ناقفانم  نابز  قیوزت  تفص  تیآ  نیا  رد  یلاعت  قح  »
«. .دنرآ یم  بجع  هب  نابز  ِتفگ  هب  ار  وت  ات  دننک  یم  هنوگچ 

: تسا هدربن  دای  زا  ار  نخس  یگنهامه  هملک و  تانزاوم  هاگ  هدنسیون ، زین ، ییاه  هلمج  نینچ  رد 

تـسد زا  رید  دـشاب و  میرک  هک  اج  نآ  زا  .دـیآ  تسد  هب  دوز  دـشاب ، بناج  لهـس  میرک  ینعی  دوش ، هتفیرف  یبیرفب  نوچ  ار  میرک  »
، دراد رواب  دنیوگ  نوچ  .دشاب  میلح  هک  اج  نآ  زا  دوشب ،

...دراگنا دوخ  باسح  زا  ار  قلخ  همه  و  درادنپ ، تسار  دنروخ  دنگوس  نوچ 

هک يروگ  نوچ  دـنام  ایند  اب  قفانم  .ناریب  بارخ  ینطاب  دراد ، نادابآ  هتـسارآ  يرهاـظ  دـشاب ، ناـبُز   (3) قیوزت ریوزت و  همه  قفاـنم 
ینیب تریس  نْسُح  تسه ، یسک  هک  يرب  نامگ  يرگن ، وا  تریـس  رد  دشاب ، بّذعم  نوردنا  رد  شدنوادخ  دشاب و  بَّهذُم  شرهاظ 

(4)« يرادن ربخ  تریرس  ثبخ  زا  و 

اب مالسلا  هیلع  یلع  تبقنم  تعن و  تبسانم -  هب  دوخ -  ریسفت  رد  ياج  ياج  يزار  حوتفلاوبا 

ص:21
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.یهت نایم  اّما  رهاظ  هب  هتسارآ  - 2

.نداد هولج  وکین  ندرک ، هتسارآ  - 3
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 : دیوگ هلمج  زا  .دهد  یم  نخس  داد  دروآ و  یم  ابیز  نیگنهآ و  یتاملک  بلاق  رد  ّصاخ  یگتفیش  قوش و 

بش رد  دوب ، هتسیاش  ار  وا  وا ، ماقم  هک  دننادب  ات  درک  رایتخا  نآ  هب  دوخ  ياج  هب  ار  وا  هباحص  همه  نایم  زا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  »
شتعاجـش هب  داد و  ربنم  شملع  هب  دوخ ، ربنم  رب  شزور  نآ  دوخ و  رتسب  رب  شبـش  نآ  هماقم ، ُهَماقَا  كوبت  زور  رد  هَمانَم  ُهَماـنَا  راـغ 

...داد رتسب 

بارحم و دننز ، فال  ربنم  بارحم و  زا  نارگید  هک  اج  نآ  دـلابب ، وا  زا  بارحم  دزانب و  وا  زا  ربنم  دـسر ، تّوبن  بحاص  ِربنم  هب  وچ ،
(1)« .دنک رخف  ودب  ربنم 

: تسا هدروآ  ناس  نیا  ناقفانم  هرابرد  ار  نخس  لباقم ، رد 

دندوب و يور  ود  راوذغاک  .ییور  هب  تنمـشد  اب  دشاب و  ییور  هب  وت  اب  دـشابن ، رتب  وا  زا  ناهج  رد  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  »
هب دَُوب :  نینچ  هک  سک  نآ  .نابز و  ود  راو  ملق 

زا دنکن ، تالابم  ذغاک  نتشون  هب  دوشن ، ظعّتم  ملق  نتشون  هب  دیاینرب ، وا  ياود  ذغاک  ملق و 

زا دننکن  شریطقت  ات  درگنن  ذغاک  ریرحت  اب  دشابن و  ماسُح  لیلص  ات  دشیدنا ، هن  مالقا  ریرص 

ایند رد  ترخآ ؛ ایند و  رد  دـننک  وا  لکـش  عون  زا  مه  هلماـعم  وا  اـب  هک  دوب  نآ  وا  يازج  سپ  .رْطَق  زا  یکی  رِْطق و  زا  یکی  هجو :  ود 
شیور ذغاک  وچ  ترخآ  رد  دننک و  هابت  شغیت  هب  راو  ملق 

.دننک هایس 

دشاب ملق  ذغاک و  نوچ  هک  ره 

نخس هاگ  يور  ود  نابز و  ود 

شیور نک  هایس  ذغاک  وچمه 

(2) نزب غیت  هب  شندرگ  ملق  وچ 

 : تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  حوتفلاوبا  ًارهاظ  هک  تسا  ریز  یبرع  تیب  ود  همجرت  دش  لقن  هک  یتیب  ود 

ٍهَفَس ْنِم  ِْنیَهجَواَذ  ِسرِّطلاَک  َناک  ْنَم 

ِملَک ْنِم  َلاق  امِیف  ِْنیَناِسل  اذ  َو 

ًابستُْحم ِسرِّطلاَک  ُهَهْجَو  ْنَدِّوَسَف 
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ِِملَقلاَک ِفیَّسلاب  ُهَتَوالِع  ْبِرْضا  َو 

، لاـقم تبـسانم  هب  باـتک ، فیعاـضت  رد  هک  تسا  یناوارف  يوغل  دـیاوف  درب ، ناوت  یم  میظع  باـتک  نیا  زا  هک  ییاـهدوس  هلمج  زا 
: مینک یم  هدنسب  دروم  ود  لقن  هب  ار  هنومن  .تسا  هدمآ 

ْيَا مُهوُُمتْفِقَث »  : » دیوگ یم  مُهوُُمتْفِقَث » ُْثیَح  مُهُوُلْتقا  و   » هکرابم هیآ  لیذ  رد 

ص:22
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.راک رد  دشاب  تراَصب  قْذِح و  هملک  لصا  .یبای و  اجک  ره  ار  ناشیا  یشکب  مُهوُُمتْدَجَو ؛

لتاقم رذح و  عضاوم  نآ و  ملع  رازراک و  نوچ  .هیف  ِرَذَحلا  َدِّیَج  اهِعِضاومب  ًاریَصب  ِبرَحلا  ِیف  ًاقذاح  َناک  اَِذا  ٌفَْقل  ٌفْقَث  ٌلُجَر  ُلاُقی 
« .يرب هار  ناشیا  لتاقم  هب  یبای و  نیکمت  اجک  ره  هک :  تسا  نآ  ینعم  و  دنیوگ ، نینچ  ار  وا  دسانش  کین  نمشد 

: دیوگ هدرک  رکذ  يرگید  یناعم  فْقث »  » هملک يارب  ًادّدجم  و 

ار ینهآ  نآ  دـنیوگ  فاِقث  و  مِِهب -  َّنَرَفْظَت  ْيَا  ...ِبْرَحلا » ِیف  مُهَّنَفَْقثَت  اّمِاَف   : » یلاعت لاق  اـمَک  ّوُدَـعلاب و  ُرَفَظلا  ُفْقَثلا  دـنا :  هتفگ  «و 
بِّدُؤم هیبشت  لیبس  رب  فّقَثُم و  نینچمه  دنک و  تسار  ار  هدش  ژَک  هزین  هک  ار  وا  دنیوگ  فاّقَث  دننک و  تسار  نآ  هب  هزین  نامک و  هک 

(1)« دنک تسار  ار  وا  بّدؤم  دنک ، يژک  بدا  یب  هک  نآ  يارب  دنیوگ  فِّقَثُم  ار 

یگدـنز لحارم  ياهمان  هراـب  رد  یلاـثم  کـنیا  تسا ؛ یبرع  تغل  هب  حوتفلاوبا  ناوارف  ّطلـست  هدـنهد  ناـشن  هک  تسا  يداـیز  دراوم 
: یمدآ

، ار وا  دنیوگ  دیلو »  » دیازب نوچ  ار ، وا  دنیوگ  نینج »  » دوش کیدزن  وا  تدالو  نوچ  هگنآ  »

نوچ ار ، وا  دنیوگ  ّیبص »  » دوش كرتهم  نوچ  ار ، وا  دنیوگ  میطف »  » دننکزاب شریش  زا  نوچ  ار ، وا  دنیوگ  عیضر »  » دروخ ریش  نوچ 
تلاح نآ  زا  نوچ  .دنیوگ  عرعرتم »  » دوش هدیلاب  مامت  نوچ  ار ، وا  دنیوگ  یـشان »  » دوش رترب  نوچ  ار ، وا  دـنیوگ  عفای »  » دوش گرزب 
هگنآ .ار  وا  دنیوگ  ملتحم »  » دـسر ملُح  هب  نوچ  ار ، وا  دـنیوگ  قهاُرم »  » دوش کیدزن  ملُح  هب  نوچ  ار ، وا  دـنیوگ  رَّوَزَح »  » درذـگرد

« ِلقاب  » دنک نساحم  زاغآ  نوچ  ار ، وا  دنیوگ  ّراط »  » دنک زبس  براش  نوچ  دـنیوگ ، دَْرمَا »  » هگنآ دوش  درم  نوچ  ار ، وا  دـنیوگ  غلاب » »
ربتس نوچ  .ار  وا  دنیوگ 

، دـنک هتـسویپ  نوـچ  ار ، وا  دـنیوگ  ّطـتخم »  » دراد طـخ  نوـچ  هگنآ  ....ار  وا  دـنیوگ  مِّحَرْطُم »  » هـگنآ ار ، وا  دـنیوگ  رّطَبْـسُم »  » دوـش
هگنآ .دنیوگ  لُّمُص »  » درآرد مامت  نوچ  دنیوگ ، عمتجم » »

نیا دوب  عماج  ّباش »  » .دنیوگ و دِعْـصُم »  » هگنآ لاس ، لهچ  هلاس و  یـس  نایم  ار  وا  دـنیوگ  ّيوتـسم »  » هگنآ ار ، وا  دـنیوگ  یحَتُلم » »
.ار ءامسا 

هگنآ دنیوگ ، طَمشا » ، » دوش هتخیمآ  نوچ  ار ، وا  دنیوگ  ْرِوهلم »  » دنک يدیپس  زاغآ  نوچ 

هگنآ مِرَه »  » هگنآ ّمه »  » سپ تاتفص »  » .دنیوگ لَقوح »  » هگنآ .دنیوگ  خیـش »  » هگنآ دنیوگ ، بَیْـشَا »  » دوش ریپ  نوچ  دنیوگ ، لْهَک » »
.(2)« ّتیم  » دریمب نوچ  هگنآ  فِرَخ » »

ص:23
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: مینک یم  هراشا  يروتسد  ياه  هتکن  و  « » شراگن هویش   » و کبس »  » تاصاصتخا یخرب  هب  کنیا 

: یطرش ياهلعف  لامعتسا  فلا : 

(1)« ...ار امش  ینامدومن » هار  ، » يادخ ار  ام  يدومن » هار   » رگا دنیوگ  »...

(2)« يدنتشکن  » اج نیا  ار  ام  ینامدوب ،»  » يراک رب  دوخ  ّتلم  نید و  رد  ام  و  ار ، ام  يدوب »  » يزیچ راک  نیزا  رگا  »

(3) «.« ینامدوب  » یقّتم يداد »  » تیاده ار  ام  يادخ  رگا  »

 : دیآ یم  تروص  نیمه  هب  زین  وزرآ  یّجرت و  هجو  رد  ب : 

(4) «« ینامدرک  » فرص يادخ  لیبس  رد  ات  يدوب »  » ار ام  ناوراک  تفه  نیا  کشاک  »

رد هرهب  ّظح و  ار  ناشیا  مینک ، یمن  ام  دننک و  یم  ازغ  نادرم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  هملس  ّما  »

(5) «« ینامدوب  » درم ات  کشاک  ار ، ام  هک  تسا  شیب  يارس  ود  ره 

 : رارمتسا نایب  يارب  هاگ  ج - 

زا و  ینامدمآ »  » يرصب نسح  کیدزن  هب  يدشن »  » موهفم ینعم  ار  ام  و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  یتفگ »  » یثیدح ار  ام  سنا  نوچ  »
(6)« يدیسرپ وا 

: دوش یم  نایب  هداس  یضام  لعف  رخآ  رد  ي )  ) کمک هب  هاگ  يرارمتسا  یضام  لعف 

رگ و  يدوب »  » لهس رگا  يدز ،»  » نیمز رد  تسد  مالسلا  هیلع  یسیع  .میا  هنسرگ  ام  هّللا ! حور  ای  يدنتفگ :  يدندش »  » هنـسرگ نوچ  »
(7) «.« يدروآ  » نوریب نان  لبج 

: دیکأت يارب  ًارهاظ  هلمج ، رد  دئاز  ار )  ) ندروآ

««. ار  » یناملسم داقتعا و  يارب  دنرادن  تسود  ار  ناناملسم  ناشیا  و  تسیچ ؟ ناشیا  لد  رد  هک  دننادن  و  »... 

«. هب  » ياج هب  هفاضا  فرح  اب »  » لامعتسا

(8)« .دش يادخ  شیپ  اب »  » بوقعی تفریذپب و  وا  ّتیصو  مالسلا -  هیلع  فسوی -  »

قاحسا و شّدج  ردپ و  کیدزن  اب »  » دندرب ناعنک  نیمز  اب »  » دنتفرگرب و ار  وا  ات  دومرفب  »...

ص:24
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(1)« .مالسلا هولصلا و  مهیلع  میهاربا - 

(2)« .نک رز  اب »  » ام يارب  افص  هوک  يربماغیپ  وت  رگا  دنتفگ :  »

(. يوسب  ) ياج هب  زاب )  ) هفاضا فرح  لامعتسا 

(3)( مِْهَیِلا ُمْتبَلَْقنا  اَِذا  ناشیا =(  ِزاب  دیدرگزاب  نوچ  »

سپ اب  دـننام :  تسا :  هدـمآ  حوتفلاوبا  رثن  رد  رارکت  هب  ...و  زاب  رب ، اب ، هفاضا :  فورح  کمک  هب  زین  يدایز  يدـنوشیپ  بّکرم  لاعفا 
(5)( ندرک اهر  دوخ  لاح  هب  نتشاذگ =(  دوخ  اب   (4) نتسیرگن

ینعم ود  هب  یلاعت  يادخ  زا  میلعت   » ای ...اِّما  ...اِّما  دننام :  یـسراف ؛ ياه  هلمج  تابیکرت و  رد  یبرع  نابز  ّصاخ  فورح  ندروآ  ب - 
(6)« .لیلد بصن  هب  ای  ملاع  قلخ  هب  اِّما  دشاب : 

(7)« .قیاثو زا  نآ  زج  ای  دهع  هب  اِّما »  » دنگوس و هب  اِّما » »»

هک دـشاب  اهلد  نأش  هب  وا  يانتعا  امَّنِا   : » دـننام دوش ؛ یم  بصن  عنام  هّفاک  ي  اـم )  ) اـب تسا و  هبـصان  فورح  زا  َّنِا »  » هک اـمَّنِا »  » هاـگ
(8)« تسا نآ  هب  رابتعا 

 : هلمج رد  یبرع  رگید  تابیکرت  هارمه  هاگ 

(9)« اْهنِم ٍناصُقن  ٍهدایز و ال  ِْریَغ  ْنِم  تجاح  رادقم  هب  دوب  عقاو  لصاح و  هک  تسا  نآ  دارم  اّمنِا » »»

ضعب رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسه  ربخ  رد  و   : » دـننام ندـش .) لزان  ندرک و  لزان   ) ياج هب  ندـش ) هلزنا  ( ) ندرک هلزنا   ) لعف ندروآ 
(10) كولملا کلام  كولملا و  کلم  اَنَا  درک : » هلزنا   » بتک

رازهدص هب  دـنهدب  هقدـص  وا »  » رد هک  يرهـش  نیمز  تشپ  رب  مناد  یمن  و   : » دـننام .لوقعلا  يوذ  ریغ  يارب  وا »  » ریمـض ندروآ  ج - 
« .هّکم ّالا  دیآرب  هقدص 

دننکن یعس  و  وا »  » راخّدا لام و  عمج  رد  دننکن  تبغر  هک  دنا  یتعامج  لّوا ، هقبط  اّما  »

.(11) «.« وا  » راکتحا انتقا و  رد 

ص:25
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 : دننام هراشا ؛ تفص  نآ )  ) ياج هب  وا )  ) ریمض

(1)« يدمآ دجسم  رد  وا »  » زا مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  »

: دننام لعف ؛ دنوشیپ  اه )  ) ندرب راک  هب 

(3) ار وت  میداد  ام  هک  یتّوق  هب   (2)« ریگاه  » باتک ییحی ! ای  میتفگ :  »

(4)« تفرگاه وا  ناج  توملا  کلم  »

هب ربخ  نوچ   » ناباحصا دننام :  دوش :  یم  هدید  زین  حوتفلاوبا  ریـسفت  رد  هدوب  لومعم  میدق  رثن  رد  هک  عمج  عمج  مسا  لامعتـسا  د - 
(5)« .درک تروشم  ناشیا  اب  دناوخب و  ار  ناباحصا »  » داتسرف و سک  دمآ ؛ لوسر 

: تسا هدمآ  زین  ریسفت  نیا  رد  نامز ، نآ  روثنم  موظنم و  راثآ  یخرب  دننام  زین ، عمج  فوصوم  اب  عمج  تفص  هقباطم 

(6)« دنتشامگ لیئارسا  ینب  نانتسبآ » نانز   » رب ار  یتعامج  ات  دومرفب  نوعرف  »

( اهاپ  ) ياج هب  نایاپ ) )

(7) بسخب نم  نایاپ »  » رد اج  نیا  تفگ :  درک و  کیدزن  نتشیوخ  هب  ارم  دیدنخب و  دش و  هنامداش  مالسلا -  هیلع  لوسر -  »

 : تسا هدمآ  رایسب  دراوم  رد  هدب » هزاجا   » ياج هب  شاب » روتسد  »

(8)« منزب شندرگ  ات  شاب  روتسد  »

: دننام ماهفتسا ؛ رد  ایآ »  » ياج هب  يا » »

(9)( نورّکذَتَت الفا  =( ؟ دنپ دیریگن  يا  »

.(10)( نوعمْسَی الَفَا  =( ؟ دنونش یم  هنب  يا  »

اُونُکْسَِتل  : » همجرت رد  نآ » زاب  دریگ  مارآ  ات   : » دننام نآاب ،)  ) ياج هب  نازاب )  ) لامعتسا

ص:26
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(1)« اهَیِلا

 : فورح لادبا  دراوم  یخرب  شراگن و  هویش  ه - 

(2)( ربم  ) ياج هب  َرب ) هم   ) لعف

(3)( َربَز  ) ياج هب  رَوَز ) )

(4)( دنباین  ) ياج هب  دنوای ) هن  )

.ندرک سامآ  ندیسامآ = )  ) ياج هب  ندیهامآ ) )

(. يزیهرپب  ) ياج هب  يزیخرپب ) )

(. ناریو  ) ياج هب  ناریب ) )

(. سورخ  ) ياج هب  هورخ ) )

(. کشجنگ  ) ياج هب  کشجنب ) )

(. مُس  ) ياج هب  بنُس ) )

(. رازراک  ) ياج هب  رازلاک ) )

(. واگ  ) ياج هب  فاگ ) )

یخرب رد  تسا و  هتفر  یم  راک  هب  یلحم  شیوگ  رد  ًارهاظ  یخرب  هک  ریسفت  هدنسیون  ّصاخ  تابیکرت  اه و  هژاو  زا  یخرب  کنیا  و - 
: میروآ یم  هنومن -  يارب  اج -  نیا  رد  هدش  توف  اهگنهرف  زا 

.قرب هوَنَْخب : ) )

(. دوش یم  هدرب  راک  هب  زونه  مِزن  ای  مِْسن  تروص :  هب  دنجریب  شیوگ  رد  تغل  نیا   ) مرن ناراب  مِْزن : ) )

.هیلک َککَو : ) )

.لسع لوبنز  نیبگنا :  جنُم 

(. دوش یم  هدرب  راک  هب  زونه  تروص  نیمه  هب  دنجریب  رد   ) تخرد هخاش  غزا ) عطاق :  ناهرب  رد   : ) كْژَا
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.نماض نادنیاپ : 
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(. دیآ یم  رجز  عدر و  ماقم  رد  هک  ّالَک  یبرع  هملک  همجرت  رد   ) زگره تسگرَپ : 

تقو دیسرب و  تلهم  نوچ  و  ( ] دوش یم  هدید  نهک  نوتم  رد   ) ندمآ نایاپ  هب  ندیسر : 

[ .دمآ زارف 

نارازگزامن نارگزامن : 

قداص رگیتسار : 

ناگتشرف ناگتشیرف : 

.قرشم علطم ، دیشروخ :  هاگندمآرب 

برغم دیشروخ :  هاگندشورف 

دیفس دیپس ، دیپسا : 

ندینش ندینشا : 

رتش رتشا : 

نتشارفا نتخالفا :  نتخارفا ،

ندنکفا ندنگْوَا : 

نتفر يراک  رس  هب  ندش :  يزیچ  رس  اب 

نداد ماجنا  هرابود  نتفرگ :  رس  اب 

ندیشک نتخیهآرب :  نتخهآرب / 

وتسرپ كوتسرپ :  کتسرپ / 

صاـخ شیوـگ  یـسراف ، یبرع ، تاـغل  اـب  ار  رگـشهوژپ  هدـنناوخ  تـسا ، هدـمآ  باـتک  دـلج  تـسیب  ره  رد  هـک  ییاـه  هماـن ) هژاو  »
.دیوج دوس  دوخ -  دصاقم  يارب  اهنآ -  زا  دناوت  یم  دنک و  یم  انشآ  ًالماک  حوتفلاوبا » »

 : مینک یم  لقن  ار  اه  هژاو  زا  يرگید  دادعت  تفر -  تراشا  نادب  هچ  نآ  رب  هوالع  اج -  نیارد  ام 
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، ناهُژب ندیواسپب ، ندش ،) رهاظ   ) ندمآرادیداب ندـیزیگنا ، نگهودـنا ، نیکرـشم )  )= نایوگزابنا هتـسه ، هتـسا /  رازا ، نیذآ ، هنیدآ ،
هیاـخ نیکرچ ، نکرچ /  غرچ ، ییاـج ، یهاـچ /  اوبرچ ، وـبرچ /  وـبرج /  نهاریپ ، نهرپ /  نهارپ /  تشاداـپ ، ناریو ، ناریب /  نتـسُوب ،

 / وُرُس هسوخرز ، هدنیهنوخرز /  ندرک ، گنر  ندیزر /  نتخیپرد ، ندیشوپرد ، غرم ،
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(1) نداد دروان  مدزگ ، يّرُفُک ، ندرک ، سوسف  نگخوش ، ندیفرکش ، هزایبش ، موس ، مویس /  يوُرُس ،

هتشاد و هّجوت  باتک  دنمـشزرا  تاکن  فیارظ و  همه  هب  اهـشهوژپ  داینب  عبط  رد  حوتفلاوبا  ریـسفت  دنمـشناد  ناحّحـصم  هناتخبـشوخ 
: دنا هداد  بیترت  ییاتسرهف »  » باتک نایاپ  رد  دلج  ره  يارب 

 - نکاما 4 تسرهف   - 3 فلؤم ) نامز  رد  هملک  ظّفلت  هقباس  هب  هّجوت  باب  زا   ) كوکشم ياه  هملک  یخرب  تسرهف  اه 2 -  هژاو   - 1
 - یسراف 8 لاثما  تسرهف  یبرع 8 -  لاثما  تسرهف  مالـسلا 7 -  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاوقا  ثیداحا و  تسرهف 

.تسا هدرک  ناسآ  ار  عّبتتم  رگشهوژپ  راک  هدوزفا و  یسب  پاچ  نیا  شزرا  رب  هک  یسراف  راعشا  تسرهف  یبرع 10 -  راعشا  تسرهف 

دهاوخ یپ  هاگآ  لد  شوکتخـس  ناحّحـصم  راک  ّتیمها  هب  رتشیب  دـنک ، هسیاقم  لبق  ياهپاچ  اب  ار  ریخا  پاچ  هاگآ ، هدـنناوخ  یتقو 
.درب

: مینک یم  يا  هراشا  حوتفلاوبا  ریسفت  یلبق  ياهپاچ  هب  راصتخا  هب  کنیا 

حیحـصت هب  هلودلا  نکر  ازریم  یقت  دـمحم  هدازهاش  نامرف  هب  یـشاب و  ّالم  دوواد  الم  يرای  هب  يروبـص  يارعـشلا  کلم  راب  نیتسخن 
دادن همادا  ار  نآ  اّما  .دش  لوغشم  حوتفلاوبا  ریسفت 

پاچ .دش  رشتنم  يرمق  رد 1323  هاش  نیدـلا  رفظم  دـهع  رد  ریـسفت  زا  دـلجم  ود  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  دوواد  الم  ار  راک  هلابند  و 
رد نآ  رگید  دـلج  هس  راشتنا  اب  يوقت  هّللا  رـصن  تّمه  اب  تمکح و  رغـصا  یلع  روتـسد  هب  هک  نآ  ات  داتفا  قیوعت  هب  اهلاس  نآ  هلاـبند 

.دیسر نایاپب  ینیوزق  دمحم  هرّخؤم  اب  نآ  پاچ  ش  ات 1315 ه .  ياهلاس 1313 

یشاوح حیحصت و  اب  راب  رخآ  1322 ش و  لاس 1320 -  رد  يا  هشمق  یهلا  يدهم  یشاوح  حیحصت و  اب  رگید  راب  کی  پاچ  نیمه 
.تسا هتفای  راشتنا  لاس 1382 ق  رد  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم 

.تسا هدوب  یناسحتسا  یقوذ و  رتشیب  هتفرگن و  تروص  يربتعم  هخسن  يور  زا  یلبق  ياهپاچ 

ناحجر اهپاچ  هیقب  رب  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم  دیقف  داتسا  پاچ  لبق  ياهپاچ  نیب  رد 

ص:29
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.دراد

هب لاس 1376  رد  دوب  هدش  زاغآ  لاس 1360 ش  زا  هک  سراهف  اب  هارمه  قیقد  یملع و  یتروص  هب  نآ  يدـلج  پاچ 20  راب  نیرخآ 
.دمآ نایاپ 

هسیاقم هلباقم و  دوجوم  هناگتشه  یس و  ياه  هخسن  ساسا  رب  ریسفت  هناگتـسیب  تادلجم  هحفـص  رازه  هد  زا  رتشیب  لاس  هدفه  نیا  رد 
دش و هدیشک  نوریب  یـسراف  ای  یبرع  تیب  لثم ، ثیدح ، هفیاط ، ياج ، مان ، هژاو ، رازه  اهدص  زارد  ياهلاس  نیا  هنایم  رد  .تسا  هدش 

هدنناوخ يارب  ار  باتک  هدیاف  دمآدرگ و  هناگتسیب  تادلجم  رد  هناگدزای  هد  ياهتسرهف  رد 

(1) درک نادنچ  هد  میدوب  هداد  لد  راک ، یکزان  هب  هک  ام  يارب  نادنچود و 

دیفم گرتس و  یملع  ياهراک  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هژیوب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  مرتحم  ءایلوا  هک  اج  نآ  زا 
رامش رد  يوضر  سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  پاچ  يزار  حوتفلاوبا  ریـسفت  ش ) 1376 ه .   ) لاس نیا  رد  دـنهن ، یم  جرا 
ریدقت لیلجت و  اهشهوژپ  داینب  ناحّحصم و  زا  تفرگ و  رارق  نیـسحت  قیوشت و  دروم  میرک  نآرق  هاگـشیامن  نیمجنپ  هدیزگرب  بتک 

 : تسا نینچ  هنیزگ »  » نیا راک  يانبم  اّما  .دمآ  لمع  هب 

، هناگی هاگرد  هب  هناگود  يادا  زا  سپ  نادادـماب  اب  هک  دومرف  تیانع  قیفوت  ناوتان  هدـنب  نیا  هب  ناّنم  دـنوادخ  لبق  لاس  راـهچ  هس  زا 
هعلاطم رد  رخآ  ات  لوا  زا  ار  میظع  ریسفت  نیا 

تایاکح تایاور ، اه ، هتکن  هعلاطم  نمض  رد  .میآ  لیان  یهلا  مالک  اب  هطبار  ضیف  هب  مریگ و 

هراـب رد  .مدرک  یم  تشادداـی  ییاـهرتفد  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا » نب  یلع   » هب طوبرم  هچنآ  هژیوب 
ار ریسفت  یّلک  صیخلت  و  مدرب ، یپ  اهنآ  ینوگمهان  هب  بلاطم  يدنب » لصف  »

: مدرک میسقت  شخب  ود  هب  ار  هنیزگ  نیا  راچانب  متفای ، شیب  دوخ  ناوت  زا  زین 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  لوا :  شخب 

هتبلا  » .تسا هدرک  زورب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  قح و  ياـیلوا  زا  هک  تسا  یتازجعم  تاـمارک و  زا  نخـس  هاـگ  شخب  نیا  رد 
ندروآ هب  نارگید  ندرک  توعد   )= تسا يّدـحت  اب  هارمه  توبن و  يوعد  هب  نورقم  هداعلا و  قراخ  يراک  نیملکتم ، دزن  رد  هزجعم 

دیاب راک  نیا  دنک و  یم  توبن  يوعد  قدـص  رب  تلالد  راک  نآ  ریظن  ندرک  زا  تما ) دارفا  زا   ) نارگید زجع  هک  يروط  هب  نآ ) ریظن 
زا تسا  ترابع  تمارک  اما  .دشاب  حالص  ریخرب و  هدننک  توعد 
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.تسا نانآ  قدص  ناشن  دوش و  یم  رداص  قح  يایلوا  زا  هک  هداعلا  قراخ  حالطصا  هب  يداع و  ریغ  ياهراک 

نآ زا  رما  نیا  ادـخ و  نذا  هب  هداعلا  قراخ  تسا  ییاهرادرک  نداد  ماجنا  ینعی  زاـجعا  تردـق  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  طیارـش  زا 
زا ماما  شریذپ  يارب  دراوم  يا  هراپ  رد  هک  تسور 

رد هاـگ  شخب و  نیا  رد  هک  هّللاءاـیلوا  ماـما و  زا  هزجعم  تمارک و  روـهظ  نیارباـنب  .دـنام  یمن  یقاـب  هزجعم  زج  یهار  مدرم ، يوـس 
.تسین يراکنا  نآ  رد  ار  هّیماما  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  قح و  قلطم  ّیلو  طیارش  زا  ًاموزل  تسا  هدمآ  مود  شخب 

.تساه هّصق  ییاور ، یتیبرت ، یقالخا ، تاکن  رد  مود :  شخب 

هدـنناوخ يارب  هک  متـشاذگورف  ار  ...یمالک  یلوصا ، یهقف ، لـئاسم  فـالتخا ؛ دروم  يریـسفت و  راوشد  ياهـشخب  هک  تسا  حـضاو 
.تسین كرد  لباق  ناوج 

راوگرزب ناداتـسا  زا  زین  دومرف و  ینازرا  قـیفوت  ار  هدـنب  نیا  هک  مرازگ  یم  هتمظع  ّتلج  ّقـح  هاگـشیپ  هب  ّدـح  یب  ساپـس  ناـیاپ  رد 
نارایتسد حصان و  رتکد  یقحای و  رتکد  نایاقآ  نابانج 

مالـسالا و هـجح  ترـضح  زیمآ  قـیوشت  تاـیانع  فاـطلا و  زا  اهـشهوژپداینب و  یمالـسا  بدا  گـنهرف و  هورگ  رد  ناشدـنم  هقـالع 
ریـسفت عبط  تیـشمت  رد  هل  مظعم  ياهتدـعاسم  هک  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  لماع  ریدـم  یناـسارخ  یهلا  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا 

یلع یلعدـمحم  ناـیاقآ  اـهدومنهار و  یخرب  تهج  هب  ینکر  يدـهم  دـمحم  داتـسا  زا  تسا  هدوب  ناراـی  رگیراـی  هشیمه  حوـتفلاوبا 
رد یناربنع ، دومحم  یتعیرـش و  یناورـسخ  دومحم  دّیـس  يزاس و  هدامآ  رد  ینایغرا  اضر  يراتـساریو و  يراـیتسد و  رد  هک  تسود 

مرتحم يایلوا  زا  زین  دندرک و  يرای  ار  هدنب  باتک  نیا  ییارآ  هحفص  ینیچفورح و  رد  ییابطابط  هّللا  تمعن  دیـس  رثا و  یناوخ  هنومن 
.دیامن یم  يرازگساپس  دنا ، هتشاد  هنامیمص  تدعاسم  يوحن  هب  هک  داینب - 

هّللا همحر  مکیلع و  مالّسلا  و 

يدنجریب يدمحا  دمحا  دهشم - 

ش هام 1376 ه .  دنفسا 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  لّوا : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تمعن 

(1) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تمعن 

دوب نآ  هدنب  رب  يادـخ  تمعن  مامت  ِمالْـسِالا ؛ یلع  ُتوَملا  ِهَمِْعنلا  ُمامت  تفگ :  وا  هک  تسا  تیاور  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا 
زا انغتـسا  تیفاـع و  رتـس و  دـمحم و  نآرق و  مالـسا و  تسا :  شـش  تمعن  تفگ :  هک  تسا  تیاور  وا  زا  مه  و  دریم ، مالـسا  رب  هک 

َمْوَیلَا  - » مالـسلا هیلع  تسا -  نینمؤملاریما  تیالو  نافّلکم  رب  َّلجوّزع -  يادـخ -  تمعن  مامت  زا  .دـشاب و  ناـمدرم  تسد  رد  هچنآ 
(2)« ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتمِعن َو  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَا  مُکَنیِد و  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا 

مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  رد 

(3) مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  رد 

هب سک  ره  راصنا ، رجاهم و  نادـنزرف  زا  ماش  ءاّرق  هنیدـم و  ءاُّرق  زا  یتعامج  جاّجَح و  کیدزنب  میدـمآ  هرـصب  هب  اـم  دـیوگ :  یبعش 
ار نسح  دنداهنب و  وا   (4) ریرس يولهپ  رد  دندروایب و  یسرک  وا  يارب  ات  دومرفب  جاّجح  دمآرد ، يرـصب  نسح  .دنتـسشنب  دوخ  هبترم 

نینمؤملاریما ثیدح  هنایم ، رد  هگنآ  .درک  مامت  مارکا  ار  وا  درک و  وا  هب  يور  هگنآ  .دندناشنب  اج  نآ  رب 

ص:35

 . ص 224 ج 2 ، - 1
 (. هیآ 23  5  ) هدئام هروس  مدیزگرب  امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما  - 2

 . ص 206 ج 2 ، - 3
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نسح رگم  میدرک  یم  وا  يأر  بیوصت  تدعاسم و  وا  فوخ  زا  زین  ام  و  ، (1) تفرگ ندرک  تَیِرف  وا  .دمآرد  مالسلا -  هیلع  یلع - 
هچ تفگ :  ییوـگ ؟ هچ  یلع  رد  دیعـساب :  اـی  تفگ :  درک و  وا  هب  يور  جاّـجح  .تفگ  یمن  چـیه  دوـب و  یم  شوماـخ  هک  يرـصب 
ْنَم َمَْلعَِنل  ِّالا  اْهیَلَع  َْتنُک  یّتلا  َهَْلبِقلا  اَنلَعَج  ام  َو   : » دـیوگ یم  یلاعت  يادـخ  تفگ :  تسیچ ؟ وا  رد  وت  يأر  تفگ :  .میوگ  ات  یهاوخ 
َوُه ِنامیالا َو  ِلْهَا  ْنِم  َو    ُ هّللا يَدَه  نَّمِم  ٌّیلَعَف  هّللا - ُ»  يَدَه  نیذـّلا  یلَع  ِّالا  ًهَریبَِکل  َْتناک  ْنِا  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوسرلا  ُِعبَّتَی 
َنِم ٌدَحَا  َْتنَا َو ال  ُعیطَتْـسَت  ال    ِ هّللا َنِم  َُهل  ْتَقَبَـس  ٍتاکَراَبُم  َقباوَس  ُبِحاَص  ِْهَیِلا َو  ِساّنلا  ُّبَحَا  ِِهتَْنبا َو  یَلَع  ُهَنَتَخ  َو    ِ هّللا ِلوسَر  ّمع  ُنبا 

زا هک  دنام و  ياج  رب  هک  ات ، هلبق  لیوحت  هب  ار  قلخ  درک  ناحتما  یلاعت  يادـخ  نوچ  ُهَْنَیب ؛ اهَْنَیب َو  َلوُحَی  ْنَا  ِْهیَلَع َو ال  اهوُطْخَی  ساّنلا 
هب ناقلخ  نیرت  تسود  و  شرتخد ، رب  دوب  شداماد  دوب و  لوسر  ِّمع  رـسپ  و  دوب ، نامیا  تیادـه و  رب  هک  دوب  نانآ  زا  وا  دوشب ، ياج 

(2) ندرک دناوتن  عفد  ار  نآ  نامدرم  زا  سک  چیه  هن  وت و  هن  هک  دوب  ییاهتمعن  یقباوس و  یلاعت  يادخ  زا  ار  وا  و  وا ،

[ تیبَملا ُهلیل   ] راغ بش 

[(3) تیبَملا ُهلیل   ] راغ بش 

(4)« ِدابِعلِاب ٌفُؤَر    ُ هّللا َو    ِ هّللا ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسْفَن  يرشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  «َو 

سابع هّللادبع  .ناگدنب  رب  تسا  هدننک  تمحر  يادخ  و  يادخ ، يدونشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  دشورفب  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و 
 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  ریسفت  رد  و  تفگ ،

هب هّکم  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوـچ  راـغ ، بش  رد  دـمآ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤـملاریما  نأـش  رد  تیآ ، هک :  تسا  هدـمآ 
 - ار لوسر  دمآ و  لیربج  دنشکب ، ار  وا  دنوش و  ورف  ربماغیپ  رس  هب  هک  دندرک  نآ  دصق  ناکرـشم  بش  نآ  و  ندمآ ، تساوخ  هنیدم 

رکم زا  مالسلا -  هیلع 

دیابب ار  وت  تفگ :  ارم ؟ ندرک  دیاب  هچ  سپ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .داد  ربخ  ناشیا 

ياج رب  ار  وت  و  دنیایب ، ناشیا  يورب و  وت  رگا  هچ  ندیناباوخب ، دوخ  ياج  رب  ار  یلع  نتفر و 

رب ار  یلع  هک :  دیامرف  یم  نینچ  یلاعت  قح  .دنراد  هجنر  ار  وت  دنیایب و  وت  یپ  رب  دننیبن ، دوخ 

 : تفگ دناوخب و  ار  یلع  داتسرف و  سک  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ورب ، وت  ناباوخب و  دوخ  رتسب 

ص:36
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وت و  ورب ، هّکم  زا  هک  دیامرف  یم  ارم  یلاعت  يادخ  دنا ، هدرک  مزع  نم  نتشک  هب  بشما  ناکرشم 

نتـشک دنهاوخ  ارم  هک  نآ  ياج  هب  دوش ، عفد  وت  هب  دننک  نم  دصق  ضّرعت و  ناکرـشم  رگا  ات  بسُخب  نم  ياجرب  هک  دـیامرف  یم  ار 
؟ دشاب نم  ناج  ياج  هب  وت  ناج  هک  دیاش  ار  وت  دنشکب ، ار  وت 

؟ ییرگب یم  گرم  سرت  زا  يدوـبن  لد  دـب  زگره  وـت  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  تسیرگب -  مالـسلا -  هـیلع  نینمؤـملاریما - 
ارچ ات  میرگ  یم  نآ  يارب  نکل  و  هّللا -  لوسر  ای  هن -  تفگ : 

یناج یتبون  ره  هب  ات  یمتشاد  ناج  رازه  ات  یتسیاب  نم  منک ، ادف  راب  کی  هب  هک  مراد  ناج  کی 

.یمدرک ادف 

، دندمآ زارف  رگیدکی  ربارب  فص  ود  هب  دندوب  هتـسشن  دنتـشاد  یم  وا  هر  هک  نانآ  و  هدـش ، کیرات  بش  دـمآ  نوریب  يارـس  زا  هگنآ 
باوخ نآ  زا  ناـشیا  ...درک  رـس  رب  كاـخ  یتـشم  ار  یکی  ره  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  اـت  دـنگفا ، ناـشیا  رب  باوـخ  یلاـعت  يادـخ 

داب شرخآ  رد  دشاب ، رس  رب  كاخ  شلوا  رد  هک  يراک  درک ؟ هک  ام  رس  رب  كاخ  نیا  دنتفگ :  دندید ، كاخ  دوخ  رس  رب  دندمآرد ،
.دوب تسد  رد 

بش رخآ  هب  دنام ، ناشتـسد  رد  داب  هدیرپ ،  (1) صفق زا  غرم  هک  دنتـسنادب  نوچ  بش  هنایم  هب  ناشدوب و  رـس  رب  كاخ  بش  لّوا  رد 
بجع ناـشیا  دـشاب ، ناـشناج  رد  شتآ  دَُوب  ترخآ  هک  راـک  رخآ  هب  دوب ، ناشمـشچ  رد  ترـسح  ِبآ  دـنتفاین  دـنتفر و  بلط  هب  هک 

.ربخ یب  ام  درک و  ام  رس  رب  كاخ  یسک  هک  میدش  لفاغ  نیئوچ  راب  کی  هب  ام  دنتفگ :  دنتشاد ،

ورف ماـب  زا  ناـنیا  دـندرک ، یم  تبقارم  ار  رد  یهورگ  دـندرک ، ماـب  دـصق  هگنآ  .دیـسر  رخآ  همین  هب  بـش  اـت  دـندرک  فـّقوت  هـگنآ 
، دوب هتفخ  لوسر  ياج  رب  یلع  نینمؤملاریما  دندیرگن ،

دنربن نامگ  ات  ...دنام  کین  لوسر  ياپ  هب  شیاپ  هک  نآ  يارب  هدرک ، نوریب  ياپ  هدیشوپ و  يور 

وا دنداتـسیاب ، وا  نیلاب  رب  دندش و  ورف  هک  هگنآ  ات  تسا ، دوخ  ياج  رب  دمحم  دـنتفگ :  یم  دـندیرگن و  یم  .تسا  لوسر  هن  نآ  هک 
.ما هتفخ  هک  دومن  یم  دوب و  رادیب 

؟ اج نیا  يراد  راک  هچ  امش  تفگ :  دز ، ناشیا  رب  گناب  تساخرب و  وا  نک ، ادتبا  وت  تفگ :  یم  ار  کی  کی  هگنآ 

رگا دندوب ، هدمآ  دمحم  بلط  هب  ناشیا  هک   (2) دندش بئاخ  دندینش ، یلع  زاوآ  نوچ 

ص:37
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؟ تساجک دمحم  یلع ! ای  دنتفگ :  ار  وا  .يدـندوب  رتبغار  وا  نتـشک  هب  ندوب ، دـهاوخ  یلع  زا  ناشیا  تفآ  الب و  همه  هک  يدنتـسناد 
.دشاب اجک  مناد  ات  مدوبن  وا   (1) بیقر نم  ...منادن  نم  تفگ : 

هک دوب  نامه  درک  ناشیا  رس  رب  كاخ  بش  لوا  رد  هک  نآ  هک  دنتسنادب  هداهن ، دندید  یپ  دندمآ ، نوریب  يارس  زا  ناشیا  تعاس  رد 
، داد ناشیا  تسد  هب  داب  بش  رخآ  رد 

ناگتـشیرف اب  مالـسا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  هب  بش  نیا  رد  یلاعت  قح  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  قداص -  زا  دـیآ  یم  ربخ  رد 
نم تفگ :  ار  لیاکیم  لیربج و  درک ، تاهابم 

ردارب يادف  ناج  هک  دنک  نآ  رایتخا  ات  تسیک  امش  زا  ما ، هداد  يردارب  امش  نایم  نامسآ  رد 

رب و  تسا ، هدرک  ردارب  يادف  هب  ناج  هک  تسا  رتدرمناوج  امـش  زا  یلع  تفگ :  یلاعت  قح  دندرک ، یم  فّقوت  کی  ره  ناشیا  دنک ؟
تّزع ّزع  هب  .دنشک  ار  نیا  وا  ياج  هب  ات  هتفخب  وا  رتسب 

هب اجنآ  زا  دعب  يدنچ  تفر و  روث  راغ  هب  رکبابا  اب  بش  نآ  ربماغیپ   ] ینک عفد  وا  زا  ار  نمشد  و  یـشاب ، لّکوم  وا  رب  يورب و  هک  نم 
[. دنا هتفگ  راغ  بش  ای   (2)( تیبملا هلیل   ) ار بش  نآ  تهج  نیدب  .دومرف  ترجه  برثی 

یتشهب ماعط 

(3) یتشهب ماعط 

دیناباوخ و یم  ار  نیـسح  نسح و  هک  تفای  ار  وا  دش ، همطاف  هرجح  رد  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زور  کی  هک :  تسا  ربخ  رد 
زا هک  ناـکدوک  نیا  يارب  يرآ  تسد  هب  یکَزیچ  اـت  رگنب  هّللا ! لوـسر  ّمع  نباـی  تـفگ :  همطاـف  یگنـسرگ ، زا  دـنتفخ  یمن  ناـشیا 

.دنا هدروخن  ماعط  ات  تسا  زور  هس  دنبسخ و  یمنب  یگنسرگ 

تفر و هناخ  رد  وا  .هد  ارم  ضرق  هب  رز  يرانید  تفگ :  ار  وا  دـش و  فوع  نمحرلادـبع  کیدزنب  دـمآرد و  هب  هناخ  زا  نینمؤملاریما 
هک هّللاَو ِ،  ـال  تفگ :  نینمؤملاریما  هدـم ، ضوـع  زگره  ناتـسب و  تفگ :  هدرک و  وا  رد   (4) خرُـص رانید  دص  دروآ  نوریب  يا  هسیک 

لوبق مناتسن و  وت  زا  نیا 

ٌریَخ ایلُعلا  ُدَیلَا  هک :  ما  هدینش  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  هک  نآ  يارب  تفگ :  ارچ ؟ تفگ :  .منکن 

ص:38

.بقارم نابهگن ، بیقر :  - 1
تفر و روث  راـغ  هب  ادـتبا  ص )  ) لوسر ترـضح  دـیباوخ و  ص )  ) ربماـیپ ياـج  هب  یلع ع  هک  یبش  هب  تسا  هراـشا  تیبـملا :  هلیل  - 2

.دومرف ترجه  هنیدم  هب  سپس 
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.خرس خرُص /  - 4
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هک مهاوخن  نم  و  دشاب ، هدنریگ  تسد  زا  ِهب  هدنهد  تسد  ینعی  دـشاب ، نیریز  تسد  زا  رتهب  نیربز  تسد  تفگ :  یلفُّسلا ، ِدَـیلا  َنِم 
، ونـشب نم  زا  ربخ  نیا  و  ضرق ، لیبس  رب  هد  ارم  رانید  کـی  نکل  و  دـشاب ، رتهب  نم  تسد  زا  وا  تسد  اـت  دوب  یتسد  نم  رب  ار  یـسک 

یکی هقدص  ًافعِض :  َرشَع  َهَِینامَث  ُضْرَقلا  ٍفاعضَا َو  ُهَرشَع  ُهقَدَّصلا  تفگ :  هک  مدینش  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ :  رایب ! تفگ : 
دتـسب و وا  .داد  نینمؤملاریما  هب  تشادرب و  اج  نآ  زا  يرانید  درک و  هسیک  رد  تسد  نمحرلادبع  .هدژه  ار  یکی  ضرق  دشاب و  هد  ار 
ار وا  نینمؤملاریما  .هتـسشن  هار  رـس  رب  ِقیرّطلا -  ِهعِراق  یلع  ًاسلاج  دـید -  ار  دوسا  دادـقم  دَرَخ ، يزیچ  رازاـب  هب  اـت  دـمایب  اـج  نآ  زا 

تسا زور  دنچ  تفگ :  نآ ؟ تسیچ  تفگ :  .ار  یترورض  تفگ :  يا ؟ هتسشن  ارچ  ياج  نینچ  رد  تقو  نیا  رد  دادقم ] يا   : ] تفگ
يرتیلوا وت  تفگ :  داد و  وا  هب  دوب  هدتـسب  ضرق  هب  هک  يرانید  نآ  زور ، راهچ  تفگ :  تسا ؟ زور  دـنچ  تفگ :  .متفاین  یماـعط  اـت 

.تفرب دتسب و  نآ  دادقم  زور ، هس  ام  يا و  هتفاین  يزیچ  هک  تسا  زور  راهچ  وت  هک 

مِِهب َناـک  ْوـَل  مِهِـسُْفنَا َو  یلَع  َنوُِرثؤـُی  َو   : » هک دوـب  هدـمآ  تـیآ  هـصق  نـیا  وا و  نأـش  رد  دـمآ ، لوـسر  دجـسم  اـب  نینمؤـملاریما  و 
یم وت  هناخ  هب  بشما  نم  یلع ! ای  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  درکب ، ماش  زاـمن  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اـب  نوچ  ، (1)« ٌهَصاصَخ

شیپ زا  تساخرب و  ِ (2) و  هّللا َلوسر  ای  ًهَمارَک  ًهَزازَع و  تفگ :  تسین ، يزیچ  ام  هناخ  رد  دیوگ :  ار  لوسر  هک  تشاد  مرـش  وا  میآ ،
! تسین يزیچ  هناخ  رد  دیآ و  یم  ام  هناخ  هب  بشما  يادخ  لوسر  تفگ :  ار  همطاف  تفرب و 

، درک زامن  تعکر  ود  دش و  هناخ  رد  تساخرب و  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  .تسـشنب  دمآرد و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  وا  رثا  رب 
داهن و نیمز  رب  رس  دادب  مالس  نوچ  و  ماعنَالا » ُهروس   » و دمحلا »  » تعکر مود  رد  و  هدجـس » ملا   » دناوخرب و دمحلا »  » لوا تعکر  رد 

رکش رد  میروخب و  نآ  زا  ام  ات  نامسآ  زا  یتسرف  یناوخ  ام  يارب  هک  دّمحم  لآ  دّمحم و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخراب ! تفگ : 
اهیلع و  ، (4) دیرث زا  دید  يا  (3) هنْفَج تشادرب  رس  .مییازفیب  وت 

ص:39

.رشح هروس  هیآ 9  زا  یشخب  ...جایتحا  ناشیا  اب  دشاب  هچ  رگ  ناشاهدوخ و  رب  دننک  یم  رایتخا  و  - 1
.ادخ لوسر  يا  دیئامرف ] هجنر  مدق   ] يراوگرزب يدنمجرا و  تّزع و  اب  هّللا :  لوسر  ای  ًهَمارَک  ًهَزازَع و  - 2

.نیبوچ هساک  هَنْفَج :  - 3
.دننک رت  تشوگ  يابروش  رد  ار  نان  يا  هراپ  هک  تسا  یماعط  دیرت  بّرعم  دیرث  - 4
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زا .دوب  هدیدن  نآ  دننام  یسک  هک  هداهن  نآ  رس  رب  يراتسد  هدرک و  ادج  ناوختـسا  زا  هداهن  تشوگ  نآ  رـس  رب  (1) و  مَْحل نِم  ٌقارُع 
هچ وا ]  ] اـت دـیرگن ، یم  وا  رد  نینمؤملاریما  تسـشب و  تسد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اـت  دروآ  لوـسر  شیپ  بآ  دـمآرد و  هب  هناـخ 

! ندرک دهاوخ 

نسح و همطاـف و  نینمؤملاریما و  و  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .داـهنب  ناـشیا  شیپ  رد  دروآ و  نوریب  هنفَج  نآ  تفر و  هناـخ  رد  هگنآ 
.دندروخ یم  ماعط  نآ  زا  نیسح 

 - مالسلا هیلع  لوسر -  .دهد  وا  هب  ماعط  نآ  زا  يا  هراپ  ات  درک  زارف  تسد  نینمؤملاریما  .درک  لاؤس  دمآ و  زارف  هرجُح  رد  هب  یلیاس 
ام اب  ات  تساوخ  .داتـسرف  تشهب  ماعط  ار  ام  يادـخ  هک  تفای  ربخ  تسا ، سیلبا  لیاس  نیا  هک  یلع ] يا   ] نکم یلع ! اـی  هَم : ]  ] تفگ
 : تفگ تسا ؟ تشهب  زا  ماعط  نیا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  نینمؤملاریما  .دـسرن  ار ]  ] سک همه  ایند  رد  تشهب  ماعط  و  دـشاب ، کیرش 

.ام يارب  هنفج  نیا  و  داتسرف ،] میرم   ] یسیع يارب  هک ] ناوخ  نآ   ] رگم داتسرفن  سک  هب  تشهب  ماعط  یلاعت  يادخ  و ] ! ] يرآ

تفگ دوب ؟ ماعط ] هچ  ناوخ  نآ  رب  دوب و  عون   ] هچ داتسرف  میرم ] نب   ] یـسیع يارب  هک  ناوخ  نآ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  نینمؤملاریما 
نآ رب  و  دوب ، هیاپ  راهچ  ار  نآ  و ]  ] زگ لـهچ  رد  زگ  لـهچ  (2) دّرمز توقاـی و  ّرُد و  هب  لـّلکم  خرـس ، رز  زا  هک ] دوب   ] یناوخ نآ ] : ]
همه ناوخ  نآ  رب  اهرت  عاونا  زا  و ] ، ] یبیـس يران  ره  ربز  رب  و  هدرک ، زاـب  تسوپ  دوب  يراـن  یناـن  ره  رـس  رب   [ و  ] دوب ناـن  جـنپ  ناوخ 

کیدزنب هتشرب ، ییهام  اج  نآ  رب  و  دوب ، خرـص  يا  هرفـس  نآ  نایم  رب  و  ، (3) جِکَک ریـس و  رگم  َریِجرِجلا  َمْوَثلا و  َالَخ  اَـم  دوب  يزیچ 
دندمآ و رضاح  یسیع  باحصا  .هدیـشوپ  تشهب  ياهراتـسد  زا  يراتـسد  هب  و  هداهن ، هکرـس  شلابند  کیدزنب  هداهن و  کمن  شرس 

ناشیا دمآ  ریقح  دندیدب  نارگناوت  تفرگرب ، ناوخ  يور  زا  راتـسد  نآ  درک و  زارف  تسد  وا  ندرک ، دیاب  نیا  فشک  ار  وت  دـنتفگ : 
.تسا یکدنا  دنتفگ :  دندروخنب ، نآ  زا  ار 

ای رازه  راهچ  ات   ] دندروخب نآ  زا  تشاچ  لهچ  دندروخ ، یم  ناوخ  نآ  زا  ات  دناوخب  ار  ناشیورد  درک و  ادن  مالسلا -  هیلع  یسیع - 
رامیب چیه  دندروخب ،] نآ  زا  درم  رازه  لهچ 

ّالا دروخن و  انیبان  چیه  و  دمآ ، شوه  هب  ّالا  دروخن و  هناوید  چیه  و  تفای ، افش  هن  هک  دروخن 

ص:40

.دوب هداهن  ناوختسا  یب  تشوگ  يا  هراپ  نآ  رب  مَْحل :  ْنِم  ٌقارُع  اهیلع  و  - 1
[. زبس خرس و  دیفس و  ياهگنر  هب   ] دّرمز توقای و  دیراورم  هب  هدش  هتسارآ  ناشخرد و  دّرمز :  توقای و  ّرد و  هب  لّلکُم  - 2

.كزیت هرت  عطاق :  ناهرب  ژکک  جِکَک :  - 3
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.دش انرب  ّالا  دروخن و  ریپ  چیه  و  دمآ ، نتفر  هب  ّالا  دروخن و   (1) دَعقُم چیه  و  دش ، انیب 

هنْفَج نیا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دنتـسشب ، تسد  دـندش و  غراـف  نآ  زا  ناـشیا  و  هلآ -  هیلع و  هّللا  تاولـص  لوسر -  نوچ 
مالسلا هیلع  لوسر -  دندرب و  نامـسآ  هب  لاح ] رد  ، ] داهنب درب و  دوخ  ياج  اب  تفرگرب و  هنفج  هنب ، دوب  هداهن  هک  اج  نامه  ریگرب و 

.دندرکب نتفخ  زامن  دندش و  دجسم  اب  نینمؤملاریما  و  - 

نوریب دجـسم  زا  ار  یلع  هتـسشن و  يا  هقاـن  رب  دـمایب ، یبارعا  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملاریما -  زور ] رگد  رب  ]
هب هسیک  دـمایب و  مالـسلا ] هیلع  نینمؤملاریما -   ] دـش ادـیپان  تساروت و  هک  ناتـسب  نیا  تفگ :  داد ، وا  هب  گرزب  يا  هسیک  دـناوخ و 

.دش ادیپان  داد و  نم  هب  یبارعا  نیا ]  : ] هک تفگب  ار  وا  داد و  لوسر 

ای تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  رانید  دـصفه  اج  نآ  رد  تخیرب  شیپ ] زا   ] داشگب و هسیک  نآ  رـس  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
یلاعت يادخ  و  درک ، نوریب  وت ] يارب   ] نیمز ياهزنک  زا   (2) يزنک دوب ، لیربج  وا  تفگ :  هن ، تفگ :  ار ؟ یبارعا  نآ  یتخانش  یلع !

ود نآ  هلمج  زا  ریخ ، و  داد ] باوث   ] وزج راهچ  تسیب و  يداد  دادقِم  هب  هک  رانید  کی  نآ  ضوع  هب  ار  وت 

هچنآ درکب ،  (4) دَّعُم وت  يارب  ترخآ  رد  ود  تسیب و  و  هسیک ، نیا  هنفَج و  نآ  ، (3) درکب لّجعم 

(5) تْخَسرب رز  نآ  نینمؤملاریما  .تسین  هتشذگ  نانچ  رشب  چیه  رطاخ  رب  و  تسین ، هدینش  نانچ  اهشوگ  تسین و  هدید  نانچ  اهمشچ 
...ُُهتَمَظَع ْتَّلَج    ُ هّللا َقَدَص  تفگ :  دوب ، رانید  دصفه 

؟  تسیک میرک 

(6) ؟  تسیک میرک 

، دهنن ّتنم  رخآ  هب  دهدن و   (7) لْطَم لوا  هب  دشخبب ، دیاشخبب و  دهنن ، ّتنم  دهدب و  دراد ، هدیشوپ  دهد و  اطع  هک  دشاب  نآ  میرک  ...
.دیوگن سک  اب  دشاب  هداد  هچنآ  و  دیوجن ، انث  درادن و  مشچ  ازج  دهاوخن و  اعد 

ص:41

.لش جلف ، ریگنیمز ، دَعْقُم :  - 1
.جنگ زنک :  - 2

.داتسرف ایند  لجاع ، يارب  رتدوز  باتش و  اب  درکب :  لّجعم  - 3
.درک اّیهم  درک ، هدامآ  درکب :  دَّعُم  - 4

.ندیجنس نَتْخَسرب :  - 5
 . ص 49 ج 4 ، - 6

.ندرک نادرگرس  لّطعم و  ار  یسک  ندرک ، گنرد  نداد :  لْطَم  - 7
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سک هک  ار  لیاس  .داهنرب  طرش  داهننرب ، ّتنم  داهنرب و  طرش  تفگن ، زاب  زور  هب  دادب و  بش  رد  درک :  نادرمناوج  ِرَس  نآ  هک  نانچ 
(1)« ًاروکُش ًءازَج َو ال  مُکنم  ُدیُرن  ال   : » دیوگن ار 

دُحُا گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم 

(2) دُُحا گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم 

شیپ رد  دُُحا  زور  تفگ :  هک  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  هَمِرْکِع  زا  دنک  تیاور  هرامُع 

ياجرب ار  لوسر  مدمآ  زاب  نوچ  .مداتفا  رترود  لوسر  شیپ  زا  مدرک ، یم  عفد  وا  زا  ار  نمشد  مدز و  یم  غیت  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
، دوخ اب  متفگ  ار ، وا  مدیدن  مدوب  هدرک  اهر  هک  دوخ 

دوخ ریشمش  ماین  دنشاب ! هدرب  شنامسآ  هب  انامه  ار ، وا  مدیدن  ناگتشک  رد  دزیرگنب و  لوسر 

عمج مدید  میظع  یهوبنا  .دنشکب  ارم  ای  مبای ، زاب  ار  لوسر  ات  منک  لاتق  متفگ :  متسکشب و 

 : متفگ مدـش و  وا  نیلاب  هب  نم  هداتفیب ، پسا  زا  مدـید  ار  لوسر  .مدرک  هدـنکارپ  مداشگرب و  ار  ناشیا  مدرب و  هلمح  ناشیا  رب  هدـش ،
لوغشم لد  وت  يارب  نم  داب ! وت  يادف  نم  ناج  نت و 

...نم زا  ار  نانیا  نارب  تفگ :  دندروآ ، هلمح  یتعامج  .مدوب 

؟ دندنامن بلاطوب  یلع  فیَنُح و  لْهَس  هناجُدوبا و  زج  هباحص  هلمج  زا  متفگ ، ار  دوعسم  هّللادبع  ْبْهَو :  نب  دیز  دیوگ -  ربخ  يوار 
ّالا مالسلا -  هیلع  لوسر -  اب  هک  يادخ  هب  تفگ : 

هلمج زا  نم  تفگ :  يدوب ؟ اجک  وت  متفگ :  .دوب  لهَـس  هناجُدوبَا و  ناشلّوا  دـندمآزاب ، ناگدـش  تمیزه  زا  یتعاـمج  دـنامن و  یلع 
 : تفگ ییوگ ؟ یم  هک  نیا  تفگ  هک  ار  وت  متفگ :  مدوب ، ناگتفر 

هک هّللاو  دیآ ، یم  بجع  ار  امـش  رگا  تفگ :  .هاگیاج  نآ  دننام  رد  یلع  تابث  زا  دـمآ  بّجعت  ارم  تفگ :  .هناجُدوبَا  فیَنُح و  لْهَس 
نآ تفگ  لیئربج  ات  دمآ  بّجعت  رد  وا  زا  ار  ناگتشرف 

(3) ٌِّیلَع ّالإ  یتَف  ِراقِفلاوُذ َو ال  ّالإ  ْفیَس  ال  زور : 

؟ تسیک نیا  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ :  نم  دـیوگ ؟ یم  وت  حدـم  نامـسآ  زا  هک  يونـش  یم  هتـشرف  نیا  زاوآ  یلع ! اـی  تفگ :  لوسر  ...
.ناوضر وا  مان  تسا ، هتشرف  تفگ : 

ص:42
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.رهد هروس  هیآ 10  زا  یشخب  .يرکش  هن  یشاداپ و  هن  امش  زا  میهاوخ  یمن  و  - ... 1
 . ص 41 ج 5 ، - 2

یلع ع تعاجـش  يدرمناوج و  فصو  رد  تسا و  هدـش  لقن  دُُـحا ، گـنج  رد  یحو ، کـیپ  لوق  زا  هک  یثیدـح  هب  تسا  هراـشا  - 3
ربمایپ ار  شریـشمش  دـش و  هتـشک  ردـب  زور  رد  هک  تسا  هبنم ) نب  صاع  ای   ) جاّجح نب  هبنم  ریـشمش  ماـن  راـقفلاوذ  دـنا  هتفگ  .تسا 

هدوب تارقف  دننام  يراومهان  تسپ و  ياهشارخ  ریشمش  نیا  تشپ  رب  .دیـشخب  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  سپـس  دیزگرب و  دوخ  يارب  (ص )
(. نیعم یسراف  گنهرف   ) .دنا هدیمان  راقفلاوذ )  ) ار نآ  تهج  نیدب  و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّیصو  زا  ییاهشسرپ 

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّیصو  زا  ییاهشسرپ 

هفیلخ هک :  دیسرپ  و  نادوهج ،  (2) رابحا زا  دمایب  يدرم  باّطخ  رمع  دهع  رد  هک :  دـنک  تیاور  هیلع -  هّللا  همحر  یـسراَپ -  ناملس 
ّینِا تفگ :  .يرآ  تفگ :  ٍدمُحم ؟ هفیلخ  َْتنَا  تفگ :  دمایب و  وا  .رمع  هب  دـندرک  تیادـه  ار  وا  تسوا ؟ ياج  رب  هک  تسیک  دّـمحم 

وت درک  عنم  هچ  تفگ :  .یکی  هلأسم و  هس  هلأسم و  هس  زا  ندیـسرپ  مهاوخب  ار  وت  نم  تفگ :  ٍهدحاو ، ٍثالث و  و  ثالث ، ْنَع  َُکِلئاس 
هس نآ  رگا  هک  نآ  يارب  تفگ :  هلأسم ؟ تفه  یتفگن  هک  نآ  زا  ار 

.مرادن هجنر  ار  وت  ار و  دوخ  یسفن ؛ َکیذُوا و  ِّالا ال  مسرپب و  رگد  مبای ، باوج  مسرپب  لوا 

.داتسرف یلع  رََبب  ار  وا  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلعب  کیلع  ًاذاَف  تفگ :  رمع 

یهاوخ هچ  ره  زا  سرپب  َکل ؛ ادـَب  ام  لَـس  تفگ :  .دوب  هتفگ  لوا  ناـنچ  ندرک ، مهاوخ  لاؤس  ار  وت  نم  تفگ :  ار  یلع  دـمایب و  وا 
رب هک  بآ  همـشچ  لوا  زا  و  دـنداهنب ، نیمز  رب  هک  گنـس  لوا  زا  و  تسُرب ، نیمز  رب  هک  تخرد  لوا  زا  ارم  هدربـخ  تـفگ :  تـفگ : 

؟ دمآ دیدپ  نیمز 

نیمز رب  هک  تخرد  لوا  .دـیتفگ  غورد  و  دوب ،  (3) ْرُمَـس تسُِرب  نیمز  رب  هک  تخرد  لوا  دییوگ  یم  دینادوهج  هک  امـش  اّما  تفگ : 
لّوا .دـیتفگ  غورد  و  تسا ، سدـقملا  تیب  همـشچ  دـیتفگ  امـش  بآ  همـشچ  لوا  .تساـمرخ و  یعون  زا  دوب ، هَوْجَع  تخرد  تسُِرب 

رب هک  یگنس  لوا  .دش و  هدنز  یهام  تسشب و  یهام  وا  رد  یـسوم  بحاص  هک  دوب  همـشچ  نآ  دمآ ، دیدپ  نیمز  رب  هک  بآ  همـشچ 
، دنداهنب نیمز  رب  هک  گنـس  ِلوا  .دیتفگ  غورد  تسا ، هداهن  سّدقملا  تیب  يانب  رد  هک  تسا  گنـس  نآ  دیتفگ  امـش  دـنداهن ، نیمز 
ار وا  تمایق  ادرف  ِهَمیِقلا ؛ َمْوَی  ُهافاو  ْنَِمل  ُدَهْـشَی  ٌَقلُذ  ٌناسل  َُهل  .دروآ َو  مدآ  هب  تشهب  زا  مالـسلا -  هیلع  لـیئربج -  هک  دوب  دَوْسَا  رجح 

ُهَّنَا ُدَهْشَا  تفگ :  دوهج  .دشاب  هدمآ  وا  هب  هک  سک  نآ  يارب  دهد  یهاوگ  ات  دوب  حیصف  ینابز 

.نوراه تباتک  تسا و  یسوم  يالما  هلمج  نیا  هک  مهد  یهاوگ  تفگ :  نوراه ، ُباتک  یسوم و  ُءالِْما 

تفگ .تشهب  رد  ناتربماغیپ  ياج  زا  ارم  هد  ربخ  ِهّنَجلا ؛ یف  مُکّیبن  ِعِضوَم  ْنَع  ینِربْخَا  تفگ :  .وگب  تفگ :  .دـنام  هس  هلأسم  تفگ : 
َُهل لاق  ُّمث  َنییّلِع  یلعَا  یف  ِهِدَِیب    ُ هّللا ُهَسَرَغ  ٌبیِضَق  : 

ص:43

.مجنپ دلج  زاغآ  - 1
.نادنمشناد .يدوهی  نایاناد  ْْربِح  عمج  رابحَا :  - 2

.ادخهد همان  تغل  نالیغم  تخرد  رُمَس :  - 3
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ار نآ  تفگ  هگنآ  .نیّیلع  یلعا  رد  درک  سرغ  دوخ  تردـق  تسد  هب  یلاعت  ّقح  یخاش  یبیـضق و  تفگ :  ٍنْدَـع ، ِتاّنَج  َناـکَف  ْنُک 
یسُوم ُءالِْما  تفگ :  دش .]  ] ندع تشهب  شابب ، هک : 

.نوُره ُباتِک  و 

َنوُُرمأَی ِِهتَیب  ِلْهَا  ْنِم  رَشَع  ینِثا   : » تفگ اج ؟ نآ  رد  دشاب  هک  وا  اب  ات  ارم  هد  ربخ  تفگ : 

(1)« ٍِمئال َهَمَْول    ِ هّللا یف  َنُوفاخَی  ِرَْکنُملا َو ال  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَملِاب َو 

، یتفگ تسار  تفگ :  .دنـسرتن  هدـننک  تمالم  چـیه  تمالم  زا  و  دـننک ، رکنم  یهن  فورعم و  رما  هک  وا  تیبلا  لها  زا  سک  هدزاود 
.نوراه باتک  تسا و  یسوم  ءالما 

یـس تسد ، هب  َنیثالَث ، ِهِدَِیب   (2) َدَقَع مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .دـنامب  لاس  دـنچ  وا  سپ  زا  ات  وا  ّیـصو  زا  ارم  هد  ربخ  تفگ : 
.لاس یس  ینعی  تفرگب ،

ِهِّیِـصَو ْنَع  ینِربْـخَا  تفگ :  تسیچ ؟ نآ  َیِه ؛ اـم  َو  تفگ :  .مرآ  ناـمیا  باوـصب  یهد  باوـج  رگا  ارم ، دـنام  هلأـسم  کـی  تفگ : 
ِهِذه ُبَضُْخی  َْلب  ال  تفگ :  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  دنشکب ؟ ار  وا  ای  دریم  گرم  هب  ات  وا  ّیصو  زا  ارم  هد  ربخ  ُلَتُْقی ؛ ْمَا  ُتوُمَیَا 
.دوخ نساحم  رس و   (3) اه تسد  هب  درک  تراشا  و  دننک -  باضخ  نیا  زا  ار  نیا  هک  لب  ال  ِهِسأَر ؛ ِِهتیِحل َو  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  اَذَه و  ْنِم 

ُّیِـصَو َکَّنَا  َو    ُ هّللا ُلوسَر  ًادّـمُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  هّللا َو  ّـِالا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  تفگ :  دوب و  یکی  وا  یلاوم  هلمج  زا  دروآ و  ناـمیا  دوهج 
 .ِ هّللا ِلوسر 

؟ دنتسیک رمالا  اولوا 

؟(4) دنتسیک رمالا  اولوا 

ار لوسر  يادـخ و  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  نم  دـمآ  تیآ  نیا  نوچ  تفگ :  هک  يراصنا  هّللادـبع  رباج  زا  درک  تیاور  یفعُجلا  ِرباـج 
مُه ِرباج ! ای  تفگ :  تسویپب ؟ دوخ  تعاـط  وت و  تعاـط  اـب  ناـشیا  تعاـط  یلاـعت  يادـخ  هک  دنتـسیک   (5) رمالاولوا و  مسانـش ، یم 

َُّمث ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َُّمث  ُنیسحلا ، َُّمث  ُنَسَحلا ، ُّمث  ٍبلاط ، یبَا  نب  یلَع  مُُهلَّوَا  يدَعب  َنیملسُملا  ُهّمئَا  یئافلُخ َو 

ص:44

(. دراد هراشا  هدئام  هروس  هیآ 54  زا  یشخب  - ) 1
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .دنا  هداد  یم  ناشن  میدق  رد  ار  دادعا  رادقم  ناتشگنا  نتسب  نداشگ و  اب  هک  لمانا  ِدْقَع  هب  تسا  هراشا  - 2

(. لمانا دقع   ) لیذ تاغللا  ثایغ  باتک  هب  دینک  عوجر  .داد  ناشن  لمانا  دقع  ینعی  هلیسو  نآ  هب  ار  یس  ددع 
(. درک تراشا  دوخ  نساحم  رس و  هب   ) هب اب /  اه /  - 3
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.تّما نایاورنامرف  رما ، ناگدنراد  نابحاص و  رمالاولوا :  - 5
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یسوم َُّمث  ٍدمحم ، ُنب  ُرَفْعَج  ُقِداّصلا  ّمث  مالّسلا ، یّنِم  ُهءِْرقَاَف  ُهَتیَِقل  اَذِاَف  ُِرباج  ای  ُهُکِرُدتَس  ِِرقابلِاب و  ِهاروَتلا  یف  ُفورعَملا  ٍّیلَع  نب  ُدّمُحم 
ِهِضرا و یف    ِ هّللا ُهَّجُح  یّینُک  ییّمَس َو  َّمث  ٍیلع ، ُنب  نسحلا  ّمث  ٍدمحم ، ُنب  ُّیلع  َُّمث  ٍّیلَع ، ُنب  ُدّمحم  ُّمث  یـسوم ، ُنب  ُّیلَع  َُّمث  ٍرفعج ، ُنب 
ًهَبیَغ ال ِِهتَْعیِـش  ْنَع  ُبیغَی  يّذلا  َكاذ  اَهبِراغَم  ِضرألا َو  َقِراشَم  ِهِدَی  یلَع    ُ هّللا ُحَتْفَی  يذـّلا  َكاذ  ٍیلع  نب  ِنَسَحلا  ُْنبا  ِهِدابِع  یف  ُُهتّیَقب 

ناشلّوا نم ، سپ  دنناناملـسم  ناماما  دـننم و  ناتفیلخ  ناـشیا  تفگ :  .ِناـمیِْالل  ُهَبلَق    ُ هّللا َنَحَْتِما  ِنَم  ّـِالا  ِِهتَماـمِاب  ِلوقلا  یَلَع  هِیف  ُُتبثَی 
وا وت  و  تسا -  فورعم  رقاب  هب  تاروت  رد  هک  یلع -  نب  دمحم  هگنآ  نیسحلا ، نب  یلع  سپ  و  نیـسح ، سپ  و  نسح ، هگنآ  و  یلع ،

هب ات  درب  مان  ار  کی  کی  هگنآ  .ناسرب  مالس  شنم  زا  ینیب  ار  وا  نوچ  یبایرد ، ار 

رد وا  هّیقب  و  نیمز ، رد  دوـب  يادـخ  تّجح  دوـب  نم  تینک  شتینک  دوـب و  نم  ماـن  شماـن  هک  يدرم  هـگنآ  تـفگ :  دیـسر ، تّـجح 
شتعیـش زا  هک  تسا  نآ  وا  نیمز ، براغم  قراشم و  وا  تسد  رب  دیاشگب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  نآ  وا  و  یلع ، نسح  رـسپ  شناگدنب 

ناحتما نامیا  هب  ار  وا  لد  یلاعت  يادخ  هک  ینمؤم  ِّالا  تبیغ  نآ  اب  دنکن  تابث  وا  تماما  رب  هک  یتبیغ  دوش ، بیاغ 

.دشاب هدرک 

 : تفگ دشاب ؟  (1) عافتنا وا  هب  وا  تبیغ  رد  ار  وا  هعیش  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  نم  تفگ :  رباج 

ِْملِع نوزْخَم  و    ِ هّللا ّرـس  ِنونکَم  نِم  اذه  رباج ! ای  دـیآ ؛ وا  شیپ  رد  يربا  هچ  رگا  و  باتفآ ، هب  ار  نامدرم  دـشاب  عافتنا  هک  نانچ  یلب !
تسادخ و ّرس   (2) نونکم زا  نیا  ِِهلْهَا ، ْنَع  ِّالا  ُهُْمتکاَف    ِ هّللا

.شلها زا  ِّالا  ار  نیا  راد  هاگن  يادخ ، ملع  نوزخم 

( دیشروخ نتشگزاب   ) سمشلا ُّدَر 

(3)( دیشروخ نتشگزاب   ) سمشلا ُّدَر 

دیناسا هب  تسا  هدمآ  ریـسفتلا  بحاص  یبلعث  میهاربا  قاحـساوبا  رابخا  یقطان و  سابعلاوبا  رابخا  ظفاح و  هیودرم  رکبوبا  رابخا  رد  و 
ِّیـصو َنامیلـِسل  ِّالا  ُسمَّشلا  َّدَُرت  مل  هک :  دـندروآ  قرط  دـنچ  هب  امهیلع -  هّللا  همحر  سابع -  هّللادـبع  زا  فلتخم و  قرط  زا  تسرد 

نسحلاوبا تسا  هدرک  یباتک  .َمَّلَـس و  ِِهلآ َو  هیلع و    ُ هّللا یلـص  ٍدمحم -  ّیـصَو  بلاط  یبا  نب  ِّیلِعل  یـسوم و  ِّیـصَو  َعَشُوِیل  َدوواد َو 
، ینعم نیا  رد  ناذاش  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم 

ص:45

.ندرک عفن  نتفرگ ، دوس  ندرب ، دوس  عافتنا :  - 1
.دنراد ریمض  رد  هچنآ  هدش ، هتشاد  ناهنپ  نونکم :  - 2

 . ص 328 ج 6 ، - 3

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
http://www.ghaemiyeh.com


یلع نینمؤملاریما  يارب  باتفآ   (1) اهراب دنا  هک  درایب  اج  نآ  رد  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  یلع  ِسمَّشلا  ّدَر  ُناَیب  باتک  نآ  مان 
 : وا يارب  دمآزاب  باتفآ  رابود  هک  تسا  نآ  دنا  هدرک  تیاور  فئاوط  رابخا و  رد  تسا  روهـشم  هچنآ  اّما  .دـمآزاب  مالـسلا -  هیلع  - 

.وا تافو  سپ  زا  راب  کی  و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  تأیه  رد  راب  کی 

هّللادبع يرافغلا و  رذوبا  ّيردُخلا و  دیعسوبا  يراصنا و  هّللادبع  رباج  سیمع و  تنب  ءامسا  دنک و  تیاور  همَلَـس  ّما  وا ، تایح  رد  اّما 
لوسر هباحص  زا  رایسب  یتعامج  سابع و  نب 

ار یلع  نینمؤملاریما  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی  هک  تسا   (2) لخادتم ناشیا  ثیداحا  و  مْهنَع -  یِضَر  هیلع و  هّللا  تاولص  - 
دمآزاب مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  نوچ  .درکب  رگید  زامن  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  هتفر  ّمهم  نآ  هب  وا  دوب  هداتسرف  یّمهم  هب 

.دمآ دورف  ربماغیپ  هب  یحو  ُیحولا ؛ ُهاّشَغَف  دوب ، هتفر  راک  نآ  رد  هچنآ  تفگ  یم  مالسلا -  هیلع  لوسر -  اب  و 

.بورغ هـب  دـش  کـیدزن  باـتفآ  دـش و  زارد  تّدـم  .داـهن  وا  نار  رب  رـَـس  درک و  نینمؤـملاریما  رب  هـیکت  مالــسلا -  هـیلع  لوـسر - 
(3) یحو تیـشغ  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .دـش  ورف  باتفآ  درکب و  تراـشا  هب  هتـسشن  زاـمن  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

نوچ مدوب و  هدرکن  رگید  زامن  هک  زج  هّللا ، لوسر  ای  ریخ ، تفگ :  ار ؟ وت  دیـسر  هچ  یلع  ای  تفگ :  .دـید  ّریغتم  یلع  يور  دـمآرد 
تراشا هب  .منگفا  نیمز  رب  ار  وت  هک  متساوخن  دوب  نم  رانک  رب  وت  رس  دمآ و  یحو  ار  وت 

درآ و زاب  باتفآ  یلاعت  يادـخ  ات  منک  اعد  نم  هک  نکم  گنت  لد  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تسین  شوخ  ملد  مدرک و  زامن 
رد دوب و  وت  تعاـط  رد  یلع  هک  یناد  وت  ایادـخراب ! تفگ :  تشادرب و  تسد  هگنآ  .يرازگب  ناـکرا  طیارـش و  اـب  تقوـب  زاـمن  وـت 

َّمُهّللَا وت ، لوسر  تعاط 

نآ هب  هک  دـیوگ  ربخ  يوار  .درایب  دوخ  طئارـش  هب  زامن  دوخ  تقوب  یلع  ات  رآزاب  باتفآ  ایادـخ  راـب  یّلَُـصی ؛ یّتَح  َسمَّشلا  هیَلَع  َّدُر 
بوچ رد  هک   (4) هِرتسَد زاوآ  نوچ  دوب  يزاوآ  ار  وا  دمآزاب و  هک  میدید  باتفآ  ام  هک  داتـسرف  ناقلخ  هب  ّقحب  ار  دّمحم  هک  ییادخ 

باتفآ داد  زاب  مالس  وا  نوچ  .درک  زامن  یلع  نینمؤملاریما  ات  هتفات  راوید  رد و  رب  میدید  نآ  ییانشور  دتفا و 

.دشورف تعاس  کی  هب  لب  یتفر  تداعب  هک  نانچ  هن  داتفا  ورف 

دمآزاب باتفآ  لباب  هب  هک  تسا  نآ  نآ ، زا  تسا  روهشم  هچنآ  لوسر  تافو  سپ  زا  اّما  و 

ص:46

.راب دنچ  اهرابدنا :  - 1
.فلتخم تاهج  زا  رگیدکی  دننامه  - 2

.یحو یشوهیب  یحو :  تیشغ  - 3
.راد هنادند  ساد  هّرا و  هِرتسَد :  - 4
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یلع نینمؤملاریما  اب  هک  رِهْسُم  نب  هَیِریَوُج  زا  درک  تیاور  مادقملاوبا  هک  نانچ  وا ، يارب 

ینیمز نیا  هک  دینکب  زامن  امش  تفگ :  ار  ام  دمآرد ، رگید  زامن  تقو  .لباب  نیمز  هب  میدوب 

زامن اج  نیا  هک  دیاشن  ار  ربمغیپ  یصو ] ار  يربمغیپ   ] چیه تسا و  هدرک  باذع  ار  یموق  نیمز  نیا  رب  یلاعت  يادخ  هک  بّذعم  تسا 
.دنک

زامن وا  هک  نآ  ّالا  منکن  زامن  منک و  وا  ندرگ  رد  دوخ  زامن  نم  متفگ  دشاب و  ثیدح  هچ  نیا  هک  مدرک  هشیدنا  نم  تفگ :  هیریوُج 
ییاعد تشادرب و  تسد  درکزاب و  زامن  ِءوضو  دمآ و  دورف  وا  ات  متفر  یم  ّریحتم  بّجعتم و  نم  دشورف و  باتفآ  ات  متفر  یم  .دنک و 

مامت اعد  وا  درک ،

زامن ایب  تفگ  ارم  وا  و  يدوب ، رگید  زامن  تقو  هب  هک  نآ  ياج  هب  دمآزاب  باتفآ  هک  دوب  هدرکان 

يور هگنآ  .دشورف  باتفآ  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  .مدرکب  زامن  وا  اب  نم  درکب و  زامن  وا  .نکب 

مان هب  ار  يادـخ  تفگ :  .نینمؤملاریما  ای  يرآ  متفگ :  .درک  يزاب  وت  هب  ناطیـش  َِکب ، ُناطیـشلا  َبَِعل  ُهیریَوُج  ای  تفگ :  درک  نم  اـب 
تقوب زامن  نم  ات  دروآزاب  باتفآ  ات  مدناوخب  نیرتگرزب 

.ًاّقَح ٍدّمُحم  ُّیصَو  َکَّنَا  ُدَهْشَا  متفگ :  نم  .مدرکب 

مالسلا هیلع  یلع  اب  یتسود  روک و  یشبح  كزینک 

(1) مالسلا هیلع  یلع  اب  یتسود  روک و  یشبح  كزینک 

مدید ار  یـشبح  یکزینک  لزانم  یـضعب  رد  متفر  یم  ّجح  هب  یلاس  تفگ  وا  هک  هّللادبع  نب  سنوی  زا  درک  تیاور  یـسیع  نب  دمحم 
رب باتفآ  هک  يادـخ  يا  يرََـصب  َّیَلَع  َّدُر  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یلع  ِسمّـشلا  َّدار  ای  تفگ :  یم  هتـشادرب و  اهتـسد  انیبان ،
 : تفگ يراد ؟ تسود  ار  یلع  كزینک  يا  متفگ  مدـش و  وا  کیدزن  نم  یهد ، نم  اب  نم  ياهمـشچ  يدروآ  زاـب  یلع  نینمؤملاریما 

تجاح تفگ :  تفریذپن و  نم  زا  .دوخ  جئاوح  یضعب  رد  نک  فرـص  متفگ  مداد و  ار  وا  متفرگب و  رز  رانید  ود  همطاف  ّقح  يرآ و 
هدـش و تسرد  اهمـشچ  مدـید  ار  كزینک  نم  .میدـمآ  دورف  لزنم  نآ  هب  مدـمآزاب  نوـچ  متفر ؛ ّجـح  هب  تـفگ  .نـیا  هـب  ارم  تـسین 
رب مدرک و  یم  اـعد  نآ  بش  تفه  تفگ :  درک ؟ هچ  وـت  اـب  نینمؤـملاریما  یتـسود  ، (2) هیراج اـی  متفگ :  .داد  یم  بآ  ار  ناـیجاح 

یفتاه دوب  متفه  بش  نوچ  .نینمؤملاریما  ّقح  هب  مداد  یم  دنگوس  يادخ 

ص:47
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نم .ِهن  اهمشچ  رب  اهتسد  تفگ :  ارم  (1) ِ هّللاو ِيا  متفگ :  یفاـص ؟ یلد  زا  يراد  تسود  ار  یلع  كزینک ! يا  تفگ :  داد و  زاوآ  ارم 
یتـّین زا  دراد  تسود  ار  یلع  دـیوگ و  تسار  كزینک  نیا  هک  یناد  رگا  ایادـخراب  تـفگ :  تـشادرب و  تـسد  وا  .مدرک  ناـنچ  مـه 

ات يوگب  ارم  هک  يادخ  هب  هک  مداد  دنگوس  وا  رب  نم  .داد  نم  اب  مشچ  درک و  تباجا  وا  ياعد  یلاعت  يادخ  .هِد  وا  اب  اهمشچ  قداص 
صاوخ و قیرط  زا  باب  نیا  رد  رابخا  .وا و  هعیش  رب  منالّکوم  هلمج  زا  (2) و  مَّیلَع نایلاُوم  هلمج  زا  مرضخ و  نم  تفگ :  یتسیک ؟ وت 

.دنکن لامتحا  نیا  زا  شیب  ياج  نیرد  تسه و  يّدح  ار  نآ  هک  تسا  نادنچ  هن  ماع 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  تواضق 

(3) مالسلا هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  تواضق 

؛ تشذـگ یم  ییاج  یتعامج  اـب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  يزور  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ماـکحا  رد  و 
وا نوچ  مدرم  (5) روعذم شوهدم و  درم  دولآ و  نوخ  دراک  تسد و  تسد و  هب  يدراک  دـمآ ، نوریب   (4) هبِرَخ زا  هک  دید  ار  يدرم 

؟ تشک هک  ار  درم  نیا  دـنتفگ  ار  وا  .هدـنکفا  هزات  هتـشک ، دـندید  ار  يدرم  .دـندش  هبرخ  نآ  رد  دـنتفرگب و  ار  وا  ناـنچ ، دـندید  ار 
هیلع نینمؤملاریما -  .داد و  رارقا  نتشیوخ  رب  لتق  هب  و  ار ، وا  متشک  نم  تفگ : 

یببس یب  تفگ :  دوب ؟ هتشک  وت  ِنآ  زا  ار  یسک  ای  دوب  هدرک  یهانگ  وت  ياج  هب  یتشک ؟ ارچ  ار  درم  نیا  هک  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا - 
نتـشک رب  نت  وا  دنـشکب و  ات  دـندرب  رازاب  هب  ار  وا  نوچ  دـننک  صاصق  ار  وا  اـت  دومرفب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ار ، وا  متـشک 

ار وا  فاّیس  نوچ  هداهن ،

رب متـشک و  نم  ار  درم  نیا  .تسا  هانگ  یب  هک  نک  اهر  ار  وا  تفگ :  تخیوآ و  وا  تسد  رد  دمایب و  يدرم  دـنک  صاصق  ات  دـناشنب 
درم نیا  .دندرب  نینمؤملاریما  شیپ  ات  درک  دای  اهدنگوس  نآ 

[ ّرقُم  ] لـتق هب  يداد و  یهاوگ  نتـشیوخرب  ارچ  تفگ :  ار  درم  نآ  .تسا  هاـنگ  یب  وا  متـشک و  نم  ار  لوتقم  نیا  تفگ :  داد و  رارقا 
نیا سپ  تفگ :  دهاوش ، تامالع و  نآ  اب  دنونـشنب  نم  زا  منک  راکنا  رگا  هک  متـسناد  هک  نآ  يارب  نینمؤملاریما  ای  تفگ :  يدمآ ؟

؟ داتفا نوچ  لاح 

رد دنپسوگ  نوخ  هب  دولآ  نوخ  دراک  متشک و  یم  يدنپسوگ  دوخ  يارس  رد  نم  تفگ  درم 

ص:48

.مسق ادخ  هب  يرآ ، هّللاو :  يا  - 1
.رادتسود یلاُوم :  - 2
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.هبارخ هبِرَخ :  - 4
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، تسد هب  دراک  متسج و  نوریب  لیجعتب  هب  هبرخ ، نآ  رد  نم  يارس  يولهپ  رد  مدینـش  هتـشک  نیا   (1) ریرخ زاوآ  نم  .دوـب  نم  تسد 
دراک اب  مدـیود  نوریب  اج  نآ  زا  مدیـسرتب  مدـید  هتـشک  ار  درم  نآ  مدـشرد  نم  .تسجب  راوید  هب  دینـشب  ياپ  نآ  رهب  نوچ  درم  نیا 

مود هک  درم  نآ  .يدرکن  لوبقم  نم  زا  سک  هک  تامالع  نآ  زا  ندرک  راکنا  دادـن  هار  ارم  دـنتفرگب و  ارم  تعامج  نیا  دولآ ، نوخ 
دـیرگن و ناباحـصا  اـب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .تفگ  وا  هک  تسا  ناـنچمه  همه  .دـیوگ  یم  تسار  تفگ :  دوب ؛ هدـمآ  راـب 

.نتشکب ار  مود  نیا  ندرک و  دیاب  اهر  ار  لّوا  درم  نآ  دنتفگ :  ندرک ؟ دیاب  هچ  تفگ : 

نیا رد  رـسپ ! اـی  تفگ :  درک و  یلع  ِنسح  هب  يور  يدرک و  یتـسار  فـالخ  رب  يوـتف  نیا  تفگ :  مالـسلا -  هـیلع  نینمؤـملاریما - 
ار ود  ره  نینمؤملاریما ! ای  تفگ :  ندرک ؟ دیاب  هچ  هثداح 

ْنَم و   : » یلاعت هلوقل  تفگ :  یتفگ ؟ ارچ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ندادب ، لاملا  تیب  زا  هتـشُک  تید  ندرک و  دیاب  اهر 
تید نتفر و  دـیابب  نیا  يایحا  هب  نآ  لتق  .دـیناهرب  لتق  زا  ار  يدرم  تشکب ، ار  يدرم  هچ  رگا   (2)« ًاعیمج َساّنلا  ایحأ  اّمنأَکف  اهایحا 

داد و وا  مشچ  رب  هسوب  دش و  هنامداش  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  نداد ، دیابب  لاملا  تیب  زا  هتشک 

.داد هقف  ملع و  قیفوت  ار  ام  تیبلا  لها  هک  ار  يادخ  نآ  ساپس  تفگ : 

مالسلا هیلع  یلع  تلیضف 

یلع تلیضف 

(3) مالسلا هیلع 

ُُهلالَج َّلج  يادخ -  هدنب و  نایم  تسا  یباجح  تفگ  هلآ -  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  هک  کلام  سنا  زا  دنک  تیاور  لیوط  دـیَمُح 
بلاطوب یلع  باجح ، نآ  وا و  باوث  تمحر و  ینعی  - 

.یلاعت يادخ  هدنب و  نایم  دنرادرب  باجح  دنک  لّسوت  وا  هب  هدنب  نوچ  تسا 

(4) ینامدرک ضرع  بلاطوب  یلع  رب  ار  نادنزرف  راصنا  تعامج  ام  تفگ  وا  هک  يراصنا  هّللادبع  رباج  زا  دنک  تیاور  رقابلا  رفعجوبا 
ام تسا و  هداز  مارح  هک   (5) ینامتسناد یتشاد  نمشد  ار  وا  هک  ره  تسا و  هداز  لالح  وا  هک  ینامتسناد  یتشاد  تسود  ار  وا  هک  ره 

تعامج

ص:49

.فپورخ رخورخ ، هتفخ  صخش  يولگ  زاوآ  ریرخ :  - 1
.32 هدئام /  تسا  هدیشخب  تایح  مدرم  عیمج  هب  هک  تسا  نانچ  دشاب  هدیشخب  تایح  وا  هب  هک  یسک  - 2
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.میدرک یم  ضرع  ینامدرک :  ضرع  - 4
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يرارمتسا ءای  .متسناد  یم  ینامتسناد :  - 5
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(1) يدرک اور  نم  تجاح  ات  ینامدرک  هلیسو  ار  یلع  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هب  يدوب  تجاح  ار  ام  هگره  راصنا 

یتلیـسو یلاعت  يادخ  هب  ارم  هک  مدرک  هشیدـنا  نتـشیوخ  اب  مدـش  کیدزن  تکاله  هب  نآ  زا  هک  يرامیب  مدـش  رامیب  تفگ :  يرهُز 
.ینیب یم  وت  هک  تسا  نیا  نم  لاح  هّللا ، لوسر  َْنبای  متفگ  ار  وا  .متخانشن  رتلـضاف  نیدباعلا  نیز  نیـسح  یلع  زا  دوخ  دهع  رد  دیاب ،

تفگ ارم  .مناد  یمن  هدنب  یلاعت  يادخ  رب  رتیمارگ  وت  زا  دهع  نیا  رد  هک  ییاعد  هب  ینک  هقدص  نم  رب  رگا 

نیمآ وت  ینک و  اعد  وت  هّللا  لوسر  َنباـی  متفگ :  میوگ ؟ نیمآ  نم  ینک  اـعد  وت  اـی  ییوگ  نیمآ  وت  اـت  منک  اـعد  نم  یهاوخ ؟ مادـک 
نم اـب  باهـش  رـسپ  ایادـخراب ! تفگ :  تشادرب و  تسد  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  .میوـگ  نـیمآ  نـم  نآ  رثا  رب  ییوـگ و 

ّالا یناد و  نم  ناردپ  زا  وت  هک  صالخا  نآ  ّقح  هب  يادخ  وت ، هب  ارم  ناردپ  ارم و  دزاس  یم  هلیسو  تسا و  هتخیرگ 

.ینک عیفر  ملع  رد  وا  ردق  ینک و  خارف  وا  رب  يزور  نم و  ياعد  تکرب  هب  یهد  افش  ار  وا  ینک و  اور  وا  تاجاح 

دیـسرن یتخـس  چیه  دـشن و  گنت  متـسد  مدـشن و  رامیب  زگره  نآ  زا  سپ  هک  تسوا  رما  هب  اهناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  تفگ :  يرهز 
نیدـباعلا نیز  ياعد  هب  دزرمایب  تمحر  هب  ارم  یلاعت  يادـخ  هک  مراد  یم  دـیما  مشیاـسآ و  تحار و  رد  نونکا  اـت  تقو  نآ  زا  ارم ،

 - . مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع 

مدآ یلاعت  يادخ  نوچ  هک :  تفگ  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هک  هریرهوبا  زا  شردپ  زا  دـنک  تیاور  نمحرلادـبع  نب  ءالعلا 
عکار و یـضعب  جنپ ، ددع  هب  رون  زا  دید   (3) یلیثامت (2) و  یحابـشا دیرگنب  شرع  تسار  تسد  زا  وا  دیمد  وا  رد  حور  دـیرفایب و  ار 

جنپ نیا  ایادخ  راب  تفگ :  هن -  تفگ :  نم ؟ تروص  رب  هدیرفآ  ار  سک  نم  زا  شیپ  ایادخراب  تفگ :  وا ، تروص  رب  دجاس  یـضعب 
هن رگا  َُکتْقَلَخ و  اَمل  ْمُهالَْول  وت و  لسن  زا  دنا  سک  جـنپ  نانیا  تفگ :  منیب ؟ یم  دوخ  تروص  رب  ار  ناشیا  نم  هک  دنتـسیک  صخش 

شرع و نیمز و  نامـسآ و  نم  يدـننانیا  هن  رگا  متفاکـش و  دوخ  ياـهمان  زا  ناـشیا  ياـهمان  یمدـیرفاین و  ار  وت  دوـخ  نم  يدـننانیا ،
یلاعلا و اَنَا  ٌدّمحم و  اَذَه  دومحملا و  اَنَاَف  یمدیرفاین  سنا  ّنج و  خزود و  تشهب و  یسرک و 

ص:50

.يرارمتسا ءای  .درک  یم  اور  يدرک :  اور  - 1
.اهمسج اهنت ، اهدبلاک ، حَبَش :  عمج  حابشا :  - 2

.اهرکیپ اهتروص ، لاثمت :  عمج  لیثامت  - 3
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هدنب چیه  هک  نم  لالج  تّزع و  هب  ُْنیَـسُحلا  اَذَه  ُنِسحُملا و  اَنَا  ُنَسَحلا و  اَذَه  ِناسْحْالاوذ َو  اَنَا  ُهمِطاف َو  ِهِذَه  ُرِطافلا و  اَنَا  ٌیلع و  اَذَه 
ضغب دنپس  هناد  دنچ  دیآ و  نم  شیپ  هک  دشابن 

.درادن كاب  مرب و  شخزود  هب  ّالا  دراد و  لد  رد  نانیا 

لّـسوت نانیا  هب  دشاب  یتجاح  نم  هب  ار  وت  نوچ  منک  كاله  نانیا  هب  مهد و  تاجن  نانیا  هب  نم ، قلخ  زا  ْدنَنَم  توفـص  نانیا  مدآ  يا 
تاجن دنیـشن  وا  رد  هک  ره  میا ، تاجن  هنیفـس  ام  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  سپ  نم ، هب  زاس  تعافـش  هلیـسو و  ار  نانیا  نک و 

رعاش یلاعت و  يادـخ  هب  دـنک  لّسوت  اـم  هب  هک  دـیاب  دـشاب  یتجاـح  يادـخ  هب  ار  هک  ره  دوش ، كـاله  ددرگب  نآ  زا  هک  ره  دـبای و 
: دیوگ

یلُّکَوَت ِرُومالا  ِّلُک  ِیف    ِ هّللا یَلَع 

یلُّسَوَت ِءابَعلا  ِباحصَا  ِسْمَخلِاب  َو 

هفیرش تایآ  اب  یهلا  تافص  بسانت 

(1) هفیرش تایآ  اب  یهلا  تافص  بسانت 

اِمب ًءازَج   » هک دناوخب  دیـسر ، تیآ  نیا  هب  دناوخ  یم  نآرق  دوب و  هتـسشن  هواجک  رد  تفر  یم  ّجح  هب  مجع  تیالو  زا  يدرم  دنیوگ 
هن و تفگ :  یناد ؟ نآرق  وت  تفگ :  یناوخ  یم  اطخ  اذـه ! ای  تفگ :  ار  وا   (3) لاّمج  (2) [« میحَر ٌروُفَغ    ُ هّللا َو    ِ] هّللا َنِم  ًالاکن  ابَسَک 

يدناوخ هچنآ  هک  مناد  نکل 

 : تفگ یبارعا  ٌمیکح » ٌزیزع  هّللاو   : » دـناوخب یتفگ و  تسار  تفگ :  درک  زاب   (4) عماج درم  .تسین  قیال  هاگیاج  نیا  هچ  .تساطخ 
(5) َمَکَحَف َّزَع  انُّبر    ُ هّللا یلاعت 

مالسلا هیلع  یلع  تواضق 

یلع تواضق 

(6) مالسلا هیلع 

وا ندز  نیا  زا  هک  درک  يوعد  درم  نآ  دز و  يدرم  رـس  رب  یبوچ  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ماـکحا  رد  و 
.دـندمآ نینمؤـملاریما  شیپ  تموـکح  هـب  .دـش  هاـبت  شا  ینیب  ییاـیوب  شناـبز و  راـتفگ  شــشوگ و  ییاونــش  شمــشچ و  رادــید 

ای تفگ :  یهدب ؟ تید  راهچ  وت  مهدب و  دنگوس  ار  وا  هک  یشاب  یضار  تفگ :  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
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 . ص 376 ج 6 ،  - 1
 . هیآ 38 هدئام 5  هروس  - 2

.نابرتش لاّمج :  - 3
.نآرق عماج :  - 4

.درک مکح  سپ  اناوت  تسا و  زیزع  راگدرورپ  - 5
 . ص 398 ج 6 ،  - 6
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مزال تیاـنج  نیا  ارم  هک  منادـب  نم  هک  دـیاب  یمکح  .دناتـسب  تید  دروخب و  غورد  هب  دـنگوس  وا  هک  مشاـبن  نمیا  نم  نینمؤملاریما 
.تسا

درک رارصا  درم  .نک  عوجر  ییوگ  یم  فالخ  يوعد  نیا  رد  رگا  تفگ  يادخ و  هب  دیناسرتب  درک و  ظعو  ار  درم  نآ  نینمؤملاریما 
منک یمکح  نیا  رد  نم  .دیوگ  یم  غورد  درم  نیا  هک  تسا  نآ  نم  ّنظ  تفگ :  نینمؤملاریما  .وا  بذک  قدـص و  هب  دوبن  یقیرط  و 

.تسار زا  وا  غورد  دوش  ادیپ  هک 

دـنزن و مه  رب  مشچ  درگن و  دیـشروخ  صرق  رد  هدرکرب  مشچ  رگا  يرادـب  دیـشروخ  صرق  ربارب  يربـب و  ار  درم  نیا  تفگ :  هـگنآ 
نیا هب  شعمـس  رایتخا  دیوگ و  یم  غورد  دریگ  نتخیر  مشچ  زا  بآ  دنز و  مهرب  مشچ  رگا  دیوگ و  یم  تسار  دزیرن  مشچ  زا  بآ 

.دیوگ یم  تسار  ّالا  دیوگ و  یم  غورد  دسارهب  نآ  زا  رگا  دنز  وا  شوگ  رد  هاگان  دنلب  يزاوآ  هک  ندرک  ناوت 

دیاین رگا  دـیوگ و  یم  غورد  دـیآ  شیپ  هسطع  رگا  دـیرادب  وا  ینیب  ریز  رد  دـیهن و  شتآ  رب  دـیرایب و   (1) وْکُر هراپ  ینیب  ثیدـح  و 
خرس رگا  دیوگ و  یم  تسار  دیآرب ، هایس  ینوخ  رگا  ینز  شنابز  رد   (2) ینزرد يرآ و  نوریب  نهد  زا  شنابز  دیوگ و  یم  تسار 

نآ رد  دوـب  نزغورد  درم  تفگ و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملاریما -  هک  دـمآ  ناـنچمه  هـمه  دـندرک  هـبرجت  دـیوگ ، یم  غورد  دـشاب 
یمکح نآ  ینز و  وا  رـس  رب  یبوچ  صاـصق ، هب  هک  تسین  نآ  زا  شیب  وا  رب  ار  وـت  تفگ  دـندرک و  بدا  ار  وا  اـت  دوـمرفب  يواـعد ،

.تساخرب ههبش  دش و  نشور 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  ندش  هداشگ 

(3) مالسلا هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  ندش  هداشگ 

دنچ دمآ و  دورف  ربیخ  نصح  ریز  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  هک  فلاؤم  فلاخم و  قیرط  زا  تسا  رتاوتم  ینعم  نیا  هب  رابخا  و 
ار دوخ  باحـصا  ُهَنونّبَُجی  َُهباحـصا و  ُنِّبَُجی  تفرب ، داد  هباحـص  نافورعم  زا  یکی  هب  تیار  زور  کـی  ، (4) ار نصح  داد  راـصح  زور 

درک یم  تمالم  ُهَنُوبَنَُؤی ؛ َُهباحـصَا َو  ُبِّنَُؤی  تفرب ، داد  يرگید  هب  رگید  يزور  دـمآ ، زاب  مزهنم  ات  ار ، وا  ناشیا  داد و  یم   (5) یلددب
هباحص هلمج  زا  يدرم  .دندرک  یم  تمالم  ار  وا  ناشیا  ار و  شموق 

ص:52

.هّتل هنهک ، هچراپ  وْکُر :  - 1
.نزوس نزرد :  - 2

 . ص 7 ج 7 ،  - 3
.درک هرصاحم  ار  هعلق  وراب و  - 4

.سرت نبُج و  - 5
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تقاط تیاغب  منک و  دهج  لذب  مورب و  نم  ات  هد  نم  هب  تیار  نیا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دمایب و  دندوب  هتـشک  ار  وا  ردارب  ردـپ و  هک 
َُهلوُسَر َو    َ هّللا ُّبُِحی  ُُهلوُسَر َو  َو    ُ هّللا ُهُّبُِحی  ًالُجَر  ًادـغ  َهَیاّرلا  َّنَیِطْعَُال  دـنتفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .مشکب  نانیا  ماـقتنا  مشوکب و 

تـسود ار  ربمغیپ  يادخ و  وا  دـنراد و  تسود  ار  وا  ربمغیپ  يادـخ و  هک  مهد  يدرم  هب   (1) تیار ادرف  نم  تـفگ :  ٍراّرَف ، ُریَغ  ٌراّرَک 
حتف وا  تسد  رب  یلاعت  يادخ  ات  ددرگنرب  ِْهیَدَی ؛ یلَع    ُ هّللا َحَتْفَی  یّتَح  ُعِجرَی  .دشابن ال  هدنزیرگ  ٍراّرَف  ُریَغ  دـشاب ، رب  هلمح  ٌراّرَک ؛ .دراد 

.درآرب

.دـشاب وا  تفگ ، مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  هک  نآ  هک  ناـشیا  زا  یکی  ره   (2) تشاد عمط  دنتـسبرد و  دیما  هب  هباحـص  همه  بش  نآ 
لوسر .داد  یم  ضرع  نتشیوخ  تسشن و  رب  دیشوپرد و  ، (3) رت هراف  یبسا  تشاد و  رتوکین  یحالس  هک  ره  دنتـساخرب و  هک  دادماب 

 : تفگ دـیدن ، ار  یلع  نینمؤملاریما  ناشیا  نایم  رد  .هتخاس  دـندوب و  رـضاح  همه  موق  رد  يراب  کی  دـندیرگن  رد  مالـسلا -  هیلع  - 
ْبِجَا تفگ :  دـمایب و  ناملـس  .شراـیب  ورب و  تفگ :  ار  ناملـس  .دـنک  یم  درد  مشچ  ار  وا  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ :  تساـجک ؟ یلع 
.دروآ مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  شیپ  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  ناملـس  تساـخرب و  وا  ار  يادـخ  لوـسر  نک  تباـجا  هّللا ؛ لوـسر 

هّللا لوسر  يا  تفگ :  ًائیَش ، ُهَعَم  ُرِْصبُا  ٌدَمَر ال  یسأِرب و  ٌعادُص  تفگ :  اروت ؟ تسا  هدوب  هچ  یلع ! ای  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
 - لوسر تفر ، لوسر  شیپ  وا  .يآ  شیپ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .منیب  یمن  چیه  هک  نانچ  مشچ ، درد  ارم و  تسا  رـس  درد 

.دروآ دورف  وا  هب  تسد  دیمد و  وا  مشچ  رد  دوخ  كرابم  نهد  بآ  مالسلا -  هیلع 

رب حتف  یلاعت  يادـخ  تفرب و  وا  .داد  وا  هب  تیار  تسا و  هدوبن  مشچ  درد  زگره  ار  وا  هک  یتشادـنپ  هک  نانچ  درک  زاب  مشچ  لاحرد 
.هداشگ ربیخ  دمآزاب  نوچ  تسا ؛ روهشم  ربیخ  هّصق  دروآرب و  وا  تسد 

قلخ زا  ینمیا 

زا یمالغ  دوب و  هرجح  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زور  کی  هک :  تسا  ربخ  رد 

ص:53

.شفرد مچرپ ، - 1
.دنتشاد عمط  - 2

.راتفر زیت  هِراف :  - 3
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زاوآ مالغ  ای  تفگ :  دمآ و  نوریب  .داد  یمن  باوج  دینش و  یم  وا  داد ، زاوآ  ار  وا  نینمؤملاریما  .دوب  هتـسشن  هرجح  رد  رب   (1) وا ِنآ 
 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما -  .مدوب  نمیا  وت  زا  هک  نآ  يارب  تفگ :  يدادـن ؟ باوـج  ارچ  تفگ :  یلب ، تفگ :  يدینـش ؟ یمن  نم 

(2) مدرک دازآ  ار  وت  هک  ورب  مالغ ! يا  .دنا  نمیا  نم  زا  وا ، ناگدنب  هک  درک  نانچ  ارم  هک  ار ، يادخ  درازگ  رکش 

ناملسم نز  اب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر 

دوب و هتفرگرب  بآ  يوبس  ینز  هفوک ، ياهیوک  یضعب  رد  تسا ] مالـسلا  هیلع  یلع  روظنم   ] تشذگ یم  يزور  هک :  تسا  ربخ  رد  و 
ار وا  نز  نک و  مـکح  بلاـطوب  یلع  نـم و  ناـیم  وـت  ایادـخ  ٍِبلاـط ؛ ِیبَا  نـب  ِّیلَع  َنـَْیب  یْنَیب َو  مُـکْحا  َّمُـهّللَا  تـفگ :  یم  درب و  یم 

نینمؤملاریما تخانشن ،

دیاب یم  بآ  نیا  ارم  ات  هداتـسرف  اهیاج  یـضعب  هب  ارم  رهوش  تفگ :  تسیچ ؟ بلاطوب  یلع  اب  ار  وت  نز ! يا  تفگ :  دـمآ و  وا  شیپ 
هد ارم  يوبس  نیا  ار  يادخ  راتسرپ ، يا  تفگ :  .دیشک 

.درب وا  يارس  ِرد  هب  وا  اب  تفرگرب و  بآ  يوبس  و  دناوخ ، زاب  ار  وت  رهوش  دتسرف و  سک  ات  میوگب  ار  یلع  مرادرب و  نم  ات 

تفگ دروآ ، یم  وت  هناخ  هب  تسا و  هتشادرب  بآ  يوبس  نینمؤملاریما  ات  يا  هدرک  اهر  یه ! دنتفگ :  دندیدب ، ار  وا  ناگیاسمه  نوچ 
وا ِياپ  رد  دیودب و  تسا ، نینمؤملاریما  نیا  : 

ار وت  هک  هاگره  .دشاب  اور  تفگ :  متخانشن ، ار  وت  مدرک و  بدا  كرت  نم  نینمؤملاریما ! يا  راهنیز ، تفگ :  تساوخ و  رذع  داتفا و 
ًاریَخ   ُ هّللا َكازَج  تفگ :  نز  دـیآزاب ، ترهوش  هک  ات  نک  یم  سامتلا  هاوخ و  یم  يآ و  یم  یتجاح  اـی  يریـصقت  اـی  دـشاب  يراـک 

(3) ِِهتَّیعَر ْنَع  ًاماِما  يزَج  ام  َلَْضفَا 

مالسلا هیلع  یلع  بقانم  فاصوا و  زا  یخرب 

(4) مالسلا هیلع  یلع  بقانم  فاصوا و  زا  یخرب 

رد یّبَضلا  هّللادبع  نب  رارِض  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  تافو  ِسپ  هک :  تسا  ربخ  رد  و 

ص:54

.وا هب  ّقلعتم  وا ، لام  وا :  ِنآ  زا  - 1
 . ج 7 ص 9 - 2

 . ص 10 .دنک ج 7 ،  یم  تفایرد  دوخ  ّتیعر  زا  ییاوشیپ  هچنآ  زا  رترب  ییازج  داهد ، ریخ  يازج  ار  وت  دنوادخ  - 3
 . ص 10 ج 7 ،  - 4
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ُهاعَد ِهِّلل  ًاْدبَع  َناک  تفگ :  بارتوبا ؟ درک  هچ  ُباُرتوبا ؟ َلَعَف  ام  تفگ :  دش ، هیواعم  کیدزن 

، ِِهقالْخَا َضَْعب  یل  ْفِص  تفگ :  .درک  تباجا  دناوخب  شیادخ  ار  يادخ  دوب  هدنب  َُهباجَاَف ؛

َلَّوَا   ِ هّللاَو َناک  ونـشب :  تسا  دبال  نوچ  تفگ :  .تسا  ّدـبال  تفگ :  نک ، وفع  نیا  زا  ارم  تفگ :  نک ، فصو  ارم  وا  قالخا  یـضعب 
َضَْیبَاـِب َو َقَّدَـصَت  ْنَم  َدَوْجَا  َرََحن َو  َبَّرَق و  ْنَم  َمَلْعَا  َو  َرِهَـس ، ُهَّبَر َو  یجاـَن  نَم  َمَرْکَا  َرَجَتعا َو  َصَّمَقَت َو  ْنَم  َلَْـضفَا  َرَّبَـک َو  یّبـَل و  ْنَم 
، نامیا رد  ار  ربماغیپ  ار و  يادخ  درک  تباجا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفگ :  ِرَشَبلا  ِدّیَس  ٍدّمحم  َدَْعب  ََربْدَا ، َلَْبقَا َو  ْنَم  َْریَخ  َرَفْصَا َو 
رت یخس  و  درک ، نابرق  رَحن و  هک  سک  رتملاع  و  درک ، تاجانم  يادخ  اب  هک  سک  رتمیرک  دیشوپرد و  نهاریپ  هک  یـسک  رتلـضاف  و 

.تسا ناقلخ  نیرتهب  هک  یفطصم  دّمحم  ِسَپ  درک ، دش  دمآ و  هک  سک  رتهب  داد و  میس  رز و  هک  سک 

يدَملا َدیَعب  يوُقلا ، َدیدَش    ِ هّللاَو َناک  تفگ :  رارض ، يا  يازفیب  رارِض ؛ ای  ینْدِز  تفگ : 

ْنِم َفیِعَّضلا  ُسِیُؤی  ـال  ِِهلِطاـب َو  یف  َّيوَقلا  ُعِمُطی  ـال  ِهیِحاَون  ْنِم  ُملِعلا  ُقِْطنَی  ِِهِبناوَـج  ْنِم  ُهَمْکِحلا  ُرِجَْفنَت  ًالْدَـع  ُمُکْحَی  ًالْـصَف َو  ُلوـُقَی 
ِهیِدَْـتبَن ًهَْبیَه َو ال  ُهُمِّلَُکن  ال  اْنَیِلا ، ِِهبُّرقَت  ِِهبُْرق َو  َعَم  َناَک  اَنِدَـحَاَک َو  انِیف  َناَک  ُهاَنْوَعَد َو  اَِذا  انیّبَُلی  ُهاَْنلَئَـس َو  اَِذا  اـُنبیُجی    ِ هّللاو َناـک  ِِهلْدَـع َو 

َءاُکب یکبَی  میلَّسلا ، َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ِِهتَیِْحل  یلَع  ًاِضباق  َهلوُدُـس  َلـْیّللا  یَخْرَا  ْدَـق  َو  ِهِِفقاوَم ، ِضَعب  ِیف  ُُهتیأَر  دََـقل    ِ هّللاـِب ُدَهْـشَا  ًهلـالَج َو 
ْدَق يْریَغ  يّرُغ  ُِکنیِح ، َناح  َتاْهیَه ال  َتاهیه  ِْتقَّوَسَت  ِیب  ْمَا  ِتْضَّرَعَت  ََّیِلا  اینُد  ای  ُلوقَی  ُهَسْفَن َو  ِْبتاـُعی  ُهَّبَر و  یجاـُنی  ِنیزَحلا  ِِهلاولا 

.ٌریِسَی ِكُرَطَخ  ٌریِقَح َو  ِکُْشیَع  ٌریصَق و  ِكُرْمُعَف  ِْکَیِلا  یل  َهَعْجِر  ًاثالَث ال  ُِکْتَنبا 

، يدوب لدع  شمکح  يدرک  اضق  نوچ  يدوب و  لصف  شنخس  یتفگ  هک  دوب  تیاغرود  دوب ، تّوق  تخس  يدرم  هک  هّللاو ِ!  تفگ : 
زا ار  فیعـض  و  يدنکفین ، عمط  لطاب  رد  ار  یموق  یتفگ ، یم  نخـس  وا  یحاون  زا  ملع  يدـیمدرب و  وا  ياهولهپ  بناوج  زا  تمکح 

یمتساوخن نوچ  يدادب و  یمتـساوخ  يزیچ  نوچ  يدوب ؛ ام  زا  یکی  نوچ  عضاوت  يور  زا  وا  نایم ، رد  و  يدرکن ، دیمون  دوخ  لدع 
زا اـم  يدرک ، بّرقت  اـم و  هب  يدوب  کـیدزن  نینچ  هک  نآ  اـب  هگنآ  يدرک ، باوج  کـیّبل  هب  یمدـناوخب  ار  وا  نوـچ  يدرک و  ادـتبا 
هب مروخ  یم  دـنگوس  و  وا ، هب  یمتـسراین  ادـتبا  ام  مشچ  رد  وا  میظعت  عقوم و  تلالج  زا  تفگ و   (1) یمتسراین نخس  وا  اب  وا  تبیه 

تسد هب  نساحم  هک  هدش ، کیرات  بش  اهبش ، ضعب  رد  ار  وا  مدید  هک  يادخ 

ص:55
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ادخ اب  هاگ  هدیـسر ، تبیـصم  نوچ  تسیرگ  یم  هدیزگ و  رام  درم  نوچ  درک  یم  بارطـضا  دـیچیپ و  یم  نتـشیوخ  رب  دوب و  هتفرگ 
اب ای  ینک ؟ یم   (1) ضّرعت ارم  ایند  يا  تفگ :  یم  درک و  یم  باطخ  ایند  اب  هاگ  درک و  یم  باتع  دوخ  اـب  هاـگ  و  يدرک ، تاـجانم 

! تاهیه ینک ؟ یم   (2) رازاب نم 

تقالط موشن ، هّرغ  وت  بیرف  هب  نم  هک  بیرفب  ارم  زج  نم ، اب  دابم  تتقو  هک  نم  زا  شاب  رود 

.تسا كدنا  ترادقم  رطخ و  تسا و  ریقح  تیناگدنز  تسا و  هاتوک  ترمع  هک  دشابن  تعجر  نآ  زا  دـعب  هک  یقالط  راب  هس  مداد 
.تسیرگب درک و  هبلغ  وا  رب  هیرگ  دیناسر ، اج  نیا  هب  نخس  نوچ  هاگنآ 

؟ َُهل َکُّبُح  َناـک  َفـْیَک  تفگ :  هگنآ  .تفگ  وا  هک  دوـب  ناـنچمه  ع )  ) یلع هک  يادـخ  هب  َرَکَذ  اـمَک  هّللاَو  ناـک  هک :  تفگ  هیواـعم 
، یسوِمل یسوم  ُّما  ِّبُحَک  تفگ :  ار ؟ وا  يراد  تسود  هنوگچ 

َُکنْزُح َناک  َْفیَک  تفگ :  ریصقت ، زا  ار  يادخ  مهاوخ  یم  رذع  و  ریصقَّتلا ، َنِم    ِ هّللا یِلا  ُرِذَتْعَا  ار َو  یـسوم  یـسوم  ردام  هک  نانچ 
دنزرف کی  هک  يردام  نزح  نوچ  تفگ :  .اـهرْجِح  یف  اهُدِـحاو  َحـِبُذ  ٍهَدـِلاو  ُنزُح  تفگ :  دوب ؟ نوچ  وا  رب  وت  هودـنا  نزح و  .ِهیَلَع 

دنشُک شرانک  رد  دراد و 

.تمایق ات  دشابن  هرانک  ار  شمغ  دوشن و  مک  شمشچ  بآ  ِهَمایِقلا ؛ ِمْوَی  یِلا  اُهنْزُح  ُبَهْذَی  اهُْعمَد َو ال  ُأَقْرَی  ال 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  تعاجش و 

(3) مالسلا هیلع  یلع  تماما  تعاجش و 

هک عاجـش  ره  درک و  رثا  هچ  تشاد و  عقوم  هچ  فـقوم  ره  رد  وا   (4) تافقو تاعقو و  هک  ندرک  دـهاوخن  فالخ  سک  تّما  رد  ... 
ندیشچ وا  معط  َْفیَکَف  دوبن ، هرهز  ار  سک  دینش  وا  مان 

رد وا  يوزاب  زا  دندش و  هتشگرس  وا  رهق  هب  دندش و  هتشک  وا  غیت  هب  همه  ندیچیپ ، وا  نعط  و 

بسا نارفاک  فص  زا  ملیَوُع  دسا   (5) حرص زور  هک  دیوگ :  ربخ  يوار  ات  دندش ، هتشغآ  نوخ 

ص:56

.یهد یم  هولج  نم  رب  ار  دوخ  ینک ، یم  يزارد  تسد  - 1
.رازآ هب  رازاب :  - 2

 . ص 12 ج 7 ،  - 3
.نمشد اب  ندش  ریگرد  دربن و  ياههاگیاج  - 4

لوسر ص تاوزغ  زا  کی  مادـک  تسیچ و  متـسنادن  ار  حرـص ]  ] حیرـص زور  نم   : » دـسیون یم   240 رد ج 4 :  ینارعـش  همالع  - 5
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هوزغ لیذ  رد  ار  ملیوع  دسا  مان  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  راحب  رد  متفاین  رگید  ياج  لیـصفت  نیدب  تیاکح  نیا  تسا و  مان  نیدب 
(. ینارعش ياقآ  عبط  ریسفت  ر ك :   ) تسا بوسنم  زین  بحرم )  ) هب هصق  نیا  ریظن  هاوفا  رد  هّللادنع و  ملعلا  تسا و  هدروآ  فیاط 
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(2) و دوب هتفسب  یگنس  نآ  يالاب  زا  هداهن و  رـس  رب   (1) كرت دوب  شبـسا  رب  وا و  رب  نهآ  نَم  دـصراهچ  هک  تسا  ربخ  رد  .دز  نورب 
دناوخ یم   (5) زجر  ] (4) و داد یم  دروان  ار  بسا  تازرابم  نادـیم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  زگ  لـهچ   (3) یحمُر هدرک و  يرفغم  نوچ 

![ منانچ منینچ و  نم  هک 

هیلع لوـسر -  ...نتفر  تسراـین  وا  شیپ  سک  .دـندیمرب  وا  ِتزراـبم  زا  دندیـسرتب و  وا  زا  دندینـشب  وا  زاوآ  دـندیدب و  ار  درم  نوـچ 
شیپ هک  تسیک  يدَْعب ؛ ْنِم  ُهَمامالا  َُهل  َُهل َو  ْنَم  تفگ :  ات  درک  یمن  تبغر  سک  وا  تزرابم  درک  یم  ضرع  کی  کی  رب  مالـسلا - 

ارم هّللا  لوسر  اـی  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  درکن ، تبغر  یـسک  نوـچ  دـشاب :  ار  وا  تماـما  نم  ِسپ  زا  دور و  وا 
.دنکن تمواقم  وا  اب  دورن و  وا  شیپ  سک  وت ، زج  تفگ :  مور ؟ وا  شیپ  هک  یشاب  روتسد 

یلَع هّللا  ِنامَا  ْنِم  ِزْرِح  ِیف    ِ هّللا ِهَکََرب  یلَع  ْرِس  تفگ :  ار  وا  تسب و  وا  رـس  رد  همامع  دوخ  تسد  هب  دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  وا  هاگنآ 
رس يالاب  رب  غیت  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  راب  کی  دنتـشگب ، مهاب  رابود  کی  تفر ، ملیَوُع  دسا  شیپ  وا  (6) ِ هّللا ِرْصَِنب  ٍهَِقث 

یناشیپ و رس و  دیربب و  نهآ  دوخ  دیربب و  گنس  دیربب و  قرد  دز ، هقرد  نایم  رب  غیت  وا  دیشک  رـس  رد  نهآ  زا  تشاد   (7) یقرد درب 
درک و ادـج  نت  زا  شرـس  غیت  هب  هگنآ  درک ، مین  ود  هب  لوط  رب  ار  درم  ات  تسبرمک  مکـش و  هنیـس و  ندرگ و  نقذ و  نهد و  ماـک و 

تـشگرب اج  نآ  زا  وا  دندش و  داش  ناناملـسم  دندش و  هنامداش  دـندرک و  حـتف  ریبکت  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .داتـسرف  لوسر  شیپ 
 : تفگ یم  اهتیب  نیا  نامارخ و  دمآ  یم  رّفظم ، روصنم و 

.........................

..........................

هَماصْمَصلا ُبِحاص  ٌّیلَع  اَنَا 

هَمایقلا يََدل  ِضْوَحلا  ُبِحاص  َو 

ِهَمالَعلا وذ    ِ هّللا ّیبن  یِخَا 

هَمامِعلا یَنَمَّمَع  ِْذا  لاق  ْدَق 

(8) همامالا َُهل  يدَْعب  يّذلا  َتنَا 

ص:57

.دوخ هالک  كْرَت :  - 1
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.هزینرس حَمُر :  - 3
.نداد نالوج  - 4
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.دنناوخ هرخافم  ناونع  هب  گنج  ماگنه  رد  هک  ییاهرعش  ْزَجَر :  - 5
.لاعتم دنوادخ  يزوریپ  هب  نانیمطا  رب  ادخ  ناما  زا  راوتسا  هاگیاج  رد  یهلا  تداعس  یگتسجخ و  اب  ورب  - 6

.رپس قْرَد :  - 7
نامه تّوبن ، ناشن  بحاص  هک  تسادـخ  ربمایپ  مردارب  تماـیق :  زور  رد  مضوح  بحاـص  ما و  هدـنرب  ریـشمش  بحاـص  یلع  نم  - 8

.تسوت ِنآ  زا  تّما  ییاوشیپ  تماما و  هک  یتسه  یسک  وت  دومرف :  دیچیپ  مرس  رب  همامع  یتقو  هک  يربمایپ 
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شرس رب  تمارک  همامع  ار ، وت  تماما  تفگ :  تسب  رـس  رد  همامع  ارم  هک  نآ  تقو  هب  تسا  هّزِعلا  ُّبَر  لوسر  هک  نم  ردارب  تفگ : 
همامع ادخ ، زا  تماما  نم و  زا  همامع  ، (2) ًالجآ تماما  (1) و  ًالجاع ناتـِسب  همامع  تفگ :  دنگفا ، شندرگ  رد  تماما  قوط  داهن و 

رـس نیا  هب  نوچ  قاقحتـسا ، هب  تماما  قاـفتا و  هب  هماـمع  ، (4) همرکت هب  تماـما   (3) همدـقت هب  همامع  تعلِخ ، هب  تماـما  تلـص و  هب 
نآ تیبرت  ماجنا  هب  تسا ، وت  زا  مالسا  تیوقت  زاغآ  هب  نوچ  .دشاب  وت  ملق  هب  نید  تیاعر  رـس  نآ  هب  دشاب  وت  تسد  هب  نید  تیامح 

همامع تیار و  تزورما  دشاب ، وت  هب  مه 

، دسر تتیالو  تیآ  نیا  رثا  رب  هک  راد  ناشنب  ناتسب و  همدقت  هب  نیا  .تماما  تیالو و  تادرف  و 

هب اـت  هک  نک  هولج  اراـیب و  ارم  نید  (6) و  نک هدـباکم  نید  يادـعا  اب  نک و  هدـهاجم  داهج  باب  رد  وت  ، (5) ُ هّللا ُمُکَّیلَو  اـّمنِا  هک : 
انث هب  نآ  زا  شیپ  ار  هلماعم  نیا  دشاب  تریدـغ  زور  هک  ادرف  ات  تسا   (7) ریره زور  تزورما  منک ، هولج  زاب و  هب  ار  وت  نیا  تاـفاکم 

ناگناگیب زا  هن  وا  تسا  ناشیا  ّقح  رد  تایآ  هک  نانآ  تفگ :  ، (8) ِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  هّللا َو ال  لیبَس  یف  َنودِـهاُجی  هک :  منک  هلباقم 
هب تسا  دـهاجم  نید  رد  تسا و  دـهاش  ارم  لوسر  تسا ،  (10) ّلِذـُم ار  نارفاک  رم  تسا   (9) لولذ نانمؤم  رب  تسا ، ناشیوخ  زا  لـب 

تمالم زا  دسرتن ،  (12) لاطبا غیت  زا  هک  نآ  دوشن ، شباجح  یسک  ِتفُگ  دریگن ، شنماد  سک  زا  دنکن  تالابم   (11) نامیال تمالم 
تـمادا و مزع  رب  تـسا و  تماقتــسا  قـیرط  رب  تـسا و  تمالــس  هر  رب  وا  هـک  شاـب  یم  تمـالم  رــس  رب  وـت  دــشیدنا ، یک  لاـّـهُج 

.تسا  (13) تمادتسا

ص:58

.ًالعف .نونکا  - 1
.هدنیآ رد  - 2

.هّیده شکشیپ و  هب  - 3
.يراوگرزب تمارک و  - 4

« َنوُعِکاَر ْمُه  َهوکّزلا َو  نوتؤی  َهولَـصلا َو  نومیقی  َنیذـّلا  اونَمآ  َنیذـّلا  ُُهلوُسَر َو  َو    ُ هّللا مُکُّیلَو  اـمَّنإ   : » هفیرـش هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 5
ر  ) هدمآ تسا ، هدیشخب  لئاس  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  عوکر  لاح  رد  هک  ع )  ) یلع نأش  رد  ریـسافت  لقن  هب  انب  هیآ 55 )  5  ) هدئام هروس 

(. 167 صص 156 -  ج 3  ریدغلا ، ك : 
.ندرک داهج  گنج و  - 6

.ناما یب  هلمح  گنج و  زور  - 7
 . هیآ 54 هدئام 5  هروس  دنهد » یمن  هار  دوخ  هب  یمیب  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  - » 8

.مار لولَذ :  - 9
.هدننک لیلذ  راوخ و  ّلِذُم :  - 10

.ناگدننک تمالم  - 11
.ناناولهپ - 12

.نتشاد همادا  نتشاد و  ماود  يریگ و  یپ  - 13
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رکش هدجس 

(1) رکش هدجس 

یعوکر نآ  اب  هک  یلاوتم  درک  هدجس  جنپ  .دوب  هتـسشن  بارحم  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی  هک  دیآ  یم  ربخ  رد  هک  نانچ 
ياه هدجس  نیا  تفگ :  يدرک ، یمن  زامن  وت  دوب و  هچ  ببس  ار  تادجس  نیا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :  هباحص  .دوبن  يزامن  یمایق و  و 

نم دیوگ :  یم  دنک و  مالـس  تیادخ  تفگ :  دمآ و  لیئربج  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ :  رکـش ؟ هچ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ :  دوب ، رکش 
تـسود ار  همطاف  نم  دیوگ  یم  تفگ :  دمآ ، زاب  لاح  رد  تفرب و  نآ ، رکـش  رب  ار  يادـخ  مدرک  هدجـس  نم  مراد ، تسود  ار  یلع 

.مراد یم  تسود  ار  نیسح  نسح و  نم   : دیوگ یم  تفگ :  دمآزاب و  تفرب و  .مدرک  رگید  هدجس  نم  .مراد  یم 

تسم ندز  ّدح 

(2) تسم ندز  ّدح 

شیپ دـنتفرگب و  ار  وا  دـمآ ، رازاب  رد  تسم  دروخ و  رمخ  نوعظم ، نب  همادـق  وا  مان  يدرم  باّطخ  رمع  دـهع  رد  هک :  تسا  ربخ  رد 
ِتاـحلاّصلا اولِمَع  اُونَمآ و  نیذـّلا  یلع  سَیل   : » تفگ يادـخ  تیآ  نیا  يارب  تفگ :  يدروـخ ؟ رمخ  ارچ  تفگ :  ار  وا  دـندرب ، رمع 

ربخ لاـح  زا  ار  یلع  نینمؤملاریما  .داـهن  فقوت  رد  وا  ّدـح  ندز و  ّدـح  رد  دـش  لـصاح  تهبـش  ار  رمع  (3) هیآلا اوُمِعط » امیف  ٌحاـنُج 
نوعظم همادق  ارچ  تفگ :  ار  رمع  دمآ و  دجسم  هب  .دنداد 

ار وا  تفگ :  نینمؤملاریما  .دناوخرب  هیآ  نیا  دروآ و  نآرق  زا  یتیآ  وا  تفگ :  يدزن ؟ دح  ار 

یلع .ندـناوخ  تسراـین  تیآ  نیا  تسا ، مارح  هک  متـسنادن  تفگ :  يدروـخ ؟ رمخ  ارچ  یمه  دـنتفگ :  ار  همادـق  .دـیرآ  نـم  شیپ 
ار وا  هک  دـنداد  یهاوگ  دـندمآ و  یتعامج  تسا ! هدـناوخ  نیا  رب  سک  میرحت  تیآ  ات  راصنا  رجاـهم و  رب  دـینادرگب  ار  نیا  تفگ : 
زا وا  رب  دـینک  هضرع  هبوت  هگنآ  ینز و  دـح  يربـب و  ار  نیا  تفگ :  .رمخ  میرحت  هیآ  تسا  هدینـش  رایـسب  دوب و  موـلعم  رمخ  میرحت 

تفگ همادق  .تسا   (4) دترم هک  دینزب  شندرگ  دنکن  هبوت  رگا  دینک و  اهر  دنک  هبوت  رگا  تساور  ندروخ  رمخ  نیا  ارم  تفگ  هچنآ 
هک ینادن  تفگ :  نینمؤملاریما  مدرک ، هبوت  : 

ص:59
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(. هیآ 93  / 5  ) هدئام تسین  یهانگ  دنروخ  یم  هچنآ  رد  دنهد  یم  ماجنا  وکین  حلاص و  لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رب  - 3
.هدینادرگ يور  نید  زا  هتشگرب ، مالسا  زا  - 4
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فالخ ّتیّمک  رد  ار  وا  دـننز  ّدـح  هک  دنتـساوخ  نوچ  هگنآ  حـلاص ، لماع  هن  یقّتم ، هن  یتسه و  نمؤم  هن  هک  یئن  تیآ  نیا  لـها  وت 
هب مه  عوجر  دنتفگ :  .تفگب  يزیچ  یسک  ره  ار  ناشیا  داتفا 

َبِرَـش اَِذا  َبِراشلا  َّنَِال  تفگ :  ارچ ؟ دنتفگ :  .هنایزات  داتـشه  تفگ :  نینمؤملاریما  مینز ؟ دنچ  شّدح  دنتفگ :  ار  وا  .ندرک  دـیاب  وا 
نوچ دوش و  تسم  دروخ  رمخ  نوچ  براش  هک  نآ  يارب  ًهَدـْلَج  َنُونامَث  يِرتفُملا  ُّدَـح  يرتفا و  يَذَـه  اَِذا  يذَـه َو  َرَکَـس  اَِذا  َرِکَس َو 

.دَُوب هنایزات  داتشه  يرتفم  ّدح  دنک  هیرف  نوچ  دنک و   (2) هیرف دیوگ  نایذه  نوچ  دیوگ و   (1) نایذه دوش  تسم 

مالسلا هیلع  یلع  تّبحم 

یلع ّتبحم 

(3) مالسلا هیلع 

نینمؤملاریما هک  نآ  رد   (4) نیعبات هباحص و  زا  نایوار  رگید  هبیش و  نب  ورمع  ثیدح  ...

هیلع لوسر -  هک  دنک  تیاور  هبیش  نب  رمع  راّنلا و  ِهّنَجلا و  َْنَیب  دشاب  هدننک  تمسق  یلع 

، ِراّنلا َیِلا  َنیرخآ  ِهَّنَجلا و  یلا  ًامْوَق  ُقوُسَت  ٌجَـسْوَع  اصَع  َكَدَِـیب  ِهَمایقلا و  َمْوَی  َِکب  ّین  أک  ُّیلع  اـی  تفگ :  ار  نینمؤملاریما  مالـسلا - 
تشهب هب  ار  یهورگ  یـشاب و  هتفرگ  تسد  هب   (5) جَـسْوَع بوچ  زا  ییاصع  تمایق  يادرف  هک  مرگن  یم  وت  رد  هک  يرادـنپ  تفگ : 

ْنِم ُهَّنِاَف  ِهیرَذ  یئادـْعَا َو  ْنِم  ُهَّنِاَف  ِهیِذُـخ  ِکـل  اذـه  یل و  اذـه  هک :  ینک  یم  همـساقم  خزود  داـب  خزود و  هب  ار  یهورگ  ینار و  یم 
رتـعیطم ار  یلع  شتآ  هک    ِ هّللاو تفگ :  هگنآ  .تسا  ناتـسود  زا  هک  رادـب  تسد  ار  نیا  تسا و  نانمـشد  زا  هـک  راد  ار  نآ  یئاـیلْوَا ؛

رعاش ار و  شدّیس  هدنب  هک  نآ  زا  دشاب 

 : دیوگ

ٌهَّنُج ُهُّبُح  ٌِّیلَع 

هَّنَجلا ِراّنلا َو  ُمیِسَق 

ًاّقَح یفَطصُملا  ُّیصَو 

هّنِجلا ِْسنِالا و  ُماِما 

تشهب خزود و  هب  ار  رشحم  لها  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب ، یم  خزود  شتآ  رپس  شتّبحم  یتسود و  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ]
[ .دشاب یم  ّنج  سنا و  ماما  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ّیصو  یتسارب  وا  دنک و  یم  میسقت 
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.يرامیب رثا  رب  ییوگ  ناشیرپ  نایذه :  - 1
.نداتسرف تنعل  ندز ، تمهت  نتفگ ، غورد  ندرک :  هیِرف  - 2

 . ص 205 ج 8 ،  - 3
.دنا هدینش  ثیدح  نانآ  زا  هدرک و  تاقالم  هّللا ص  لوسر  باحصا  زا  رتشیب  ای  یکی  اب  هک  يدارفا  نیعبات :  - 4

.دیور اهنابایب  رد  هک  تسا  یَنبراخ  جَسْوَع :  - 5
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! تخب نوگن  نز  ود 

(1)! تخب نوگن  نز  ود 

مَجلم ِنمحرلادبع  و  ماطَق ، وا  مان  تشک  یکنز  نآ  يارب  ار  حلاص  هقان  فلاس  نب  راُدق  هک :  تسا  نآ  قاحسا  نب  دمحم  تیاور  و  ...
، ماطَق مه  وا  مان  تشک  یکنز  يارب  ار  نینمؤملاریما 

نافلاخم ام و  بتک  رد  تسا  فورعم  نآ  هّصق  و  دوب -  هتشک  ناورهن  رد  ار  وا  ردارب  ار و  يو  ردپ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هک 
رازه هس  تفگ :  تسا ؟ دنچ  تفگ :  .تسا  نارگ  نم  رهم  تفگ :  وا  .تساوخ  ار  هنوعلم  نیا  درک و  هبطِخ  نوعلم  نیا  هک :  حورشم 
دناوت هنوگچ  نیا  تسا ، راوخشد  یلع  نتشک  تسا ، ناسآ  همه  نیا  تفگ :  .تسا  بلاطوبا  یلع  نتشک  یکزینک و  یمالغ و  مرد و 
تفگ .دوب  لصاح  دوصقم  نیا  هک  اج  نآ  دشاب  اور  مه  دـشابن ، كزینک  مالغ و  مرد و  رگا  و  تسا ، نآ  دوخ  دوصقم  تفگ :  دوب ؟

هب نینمؤملاریما  .ناضمر  هام  مهدزون  بش  ات  درک  یم  تظفاحم  تبقارم و  راک  نیا  رب  ما و  هدـمآ  راک  نیا  هب  رهـش  نیا  هب  دوخ  نم  : 
.دوب هدرک  دصر  بش  همه  وا  دادماب و  زامن  هب  دمآ  عماج  دجسم 

.درک مـیظع  یتـحارج  وا و  رــس  مّدـقم  رب  دزب  غـیت  وا  تـیآ ، هدزاـی  ءاـیبنالا  هروـس  زا  دـناوخب  دــمحلا  داتــسیا و  زاـمن  رد  وا  نوـچ 
داد زاب  مالس  درکب و  کبس  زامن  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

! ...متفای رفظ  هک  هبعک  يادخ  هب  ِهبعکلا ؛ ِّبَر  ُتُْزف َو  تفگ :  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نیرق  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نیرق  مالسلا  هیلع  یلع 

يزور يرامیب  نآ  نایم  رد  دیـسر ، شتاـفو  هک  يراـمیب  نآ  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  هک :   (3) تاقث تاوُر  دندرک  تیاور 
لوسر تسشنب و  دمایب و  نوچ  دناوخب ، ار  وا  دهاوخ ، یم  ارم  ردپ  تفگ :  هشیاع  یناوخ ، نم  هب  ارم  نیرق  ینیرَق ، ََّیِلا  اوُعُدا  تفگ : 

.دـندناوخب ار  وا  دـنتفرب و  .دـهاوخ  یم  ارم  ردـپ  تفگ :  هصفح  یناوخ ، نم  هب  ارم  نیرق  ینیرَق ، ََّیِلا  اوُـعُْدا  تفگ :  دـیرگن و  وا  رد 
.تفگ نخس  نیا  مه  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دمآرد ، نوچ 

ص:61
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.دامتعا دروم  نایوار  تاِقث :  ِتاوُر  - 3
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هباحـص زا  رایـسب  یتعامج  دـندناوخب و  ار  وا  دـنتفرب و  .تساوخن  ار  یلع  زج  هک  يادـخ  هب  ًاّیلَع ، ِّالا  ینَع  اـم  هّللاَو  تفگ :  همَلَـس  ُّما 
نیرق .ترخآ  ایند و  رد  تسا  نم  نیرق  نیا  ینیرَق ...] َناک  هرخآلا  اینّدلا و  یف   ] ینیرق اذَـه  تفگ :  دـیدب  ار  وا  نوچ  دـندوب ، رـضاح 

رد دوب  نم  نیرق  دوب ، یتـشک  رد  حون  نوچ  حون  بلُـص  رد  دوـب  نم  نیرق  و  دوـب ، تشهب  رد  مدآ  نوـچ  مدآ   (1) بلُص رد  دوب  نم 
بلُص رد  دوب  نم  نیرق  و  دنتخادنا ، شتآ  هب  ار  وا  نوچ  میهاربا  بلُص 

بلـص هب  ات  تارهاط  ماحرا  هب  نیرهاـط   (2) بالـصَا زا  میدیدرگ  یم  نینچمه  هگنآ  .دـندیناباوخب  حـبذ  يارب  ار  وا  نوچ  لیعامـسا 
داد هّللادبع  هب  نآ  زا  همین  کی  درک ، تمسق  ود  هب  دیرفآ  وا  زا  ار  ام  هک  ار  رون  ار و  بآ  نآ  یلاعت  قح  هگنآ  میدیسر ، بلطملادبع 

.دمآ یلع  وا  زا  داد و  بلاطوبا  هب  همین  کی  و  مدمآ ، نم  وا  زا 

مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  هام -  هدزاود 

(3) مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  هام -  هدزاود 

رد تسا  هام  هدزاود  يادـخ  کیدزن  اههام  ددـع  هّللا ...ِ   ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَعاْنثا    ِ هّللا َدـْنِع  ِروُهُـشلا  َهَّدِـع  َّنِا  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ]
 : تسا هدمآ  هیآ 36 ] هبوت  هروس  ...يادخ -  باتک 

ددع هّللا ِ،  ِباتک  ِیف    ِ هّللاَْدنِع تفگ :  تشاذگن  وت  اب  یلاعت  يادخ  تسا ، ّقلعتم  وا  هب  وت  شاعم  حالص  هک  اههام  ددع  بجع ، يا  ...
تـسا   ِ هّللا ِباتک  ِیف  َو    ِ هّللا َْدنِع  ْنِم  تسا ، روهـش  ددع  هک  ددع  نیا  رگا  دراذگ ؟ وت  اب  تسوا  اب  وت  نید  داعم و  حالـص  هک  ناماما 

نیا لثم  تسا و  ددع  نیا  هچنآ  دشاب  وا  باتک  رد  دشاب و  وا  کیدزن  زا  هک  يرحَا  یلوا و  نید  ياههام  نآ  ددع 

ُمُْهنِم اثََعب  َو   : » تسوا ثَعب  هب   (4) ضّوفم لیئارـسا  ینب  نابیقن  ددع  تسوا  کیدزن  زا  تسا ، رتورف  تماما  زا  تلزنم  هب  تسا و  ددـع 
َهَرَـشَع اـتَنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَـف  ، » دـش رهاـظ  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  تسد  رب  هک  دوـب  بآ  ياـه  همـشچ  رگا  »(5) و  ...ًابیقن َرَـشَع  یَنثا 

وا و نامرف  هب   (6)« ...ًاْنیَع

ص:62

.تشپ ْبلُص :  - 1
.اهتشپ بلُص :  عمج  بالصَا :  - 2

 . ص 240 ج 9 ،  - 3
.هدش راذگاو  ضّوفم :  - 4

كاله زا  دعب  لیئارـسا  ینب  نوچ  هک :  تسا  هدـمآ  ریـسفت  رد  هیآ 15 ) ، 5) هدـئام هروس  رالاس  هدزاود  ناشیا  زا  میدـنازیگنارب  و  - 5
زا مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دنریگب  ماش  ناراّبج  زا  کلم  نآ  دنور و  ماش  نیمز  هب  هک  دندش  رومأم  رـصم  رد  رارقتـسا  نوعرف و 

.دیزگرب سّسجت  يارب  بیقن  طبس 12   12
اب میتـفگ  تساوخ  بآ  شموق  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتـقو  هیآ 58 ) ، 2  ) هرقب هروس  همـشچ  نآ 12  زا  دــش  ناور  سپ  - 6

.دنک نتسج  نآ  زا  بآ  هک  نز  گنس  نآ  رب  تیاصع 
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هچنآ وا  لضف  لامک  وا و  عنـص  فیطل  زا  هدزاود  مه  دوب ، ایرد  ياههار  ار  شموق  یـسوم و  تاجن  رگا  .وا و  تهج  زا  تداع  قرخ 
دشاب و] وت  رب  نآ  ات  دنراذگن  وت  يأر  اب  انامه  دوب ، طونم  وا  هب  شاعم  داعم و  حالـص  و   ] دـشاب نآ  هب  تّما  نیرتهب  صالخ  تاجن و 

زا هام ، هدزاود  نیا  .دشاب  نم  دیدحالص  هب  دشاب  وت  يأر  هب  هن  دشاب  وت  يارب  هچنآ  دنناوخ  وت  باتک  زا 

 - هلوق کلاذ  تسا ، یکی  یمارح  رد  مان  ار  نآ  هک  ناـنچ  دروآرب ، ماـن  کـی  هب  ار  راـهچ  ماـما ، هدزاود  نیا  زا  .درک  مارح  راـهچ  وا 
ناماما تفگ :  ٌّيدهَم ، مُهُرِخآ  ٌیلع و  مُهُرـشاع  ٌّیلع و  مُُهنِماث  ٌیلع و  مُهُِعبار  ٌّیلَع و  مَُهلَّوا  رـشعانثا  يدَْعب  ْنِم  هّمئالا  مالـسلا :  هیلع 

یلع و ناشمتـشه :  .تسایفـصا و  دابع و  دّیـس  نآ  یلع و  ناشمراهچ :  و  تسا ، یـضترم  وا  و  یلع ، ناشلوا  دنا ؛ هدزاود  نم  سپ  زا 
نیـسپ زاـب  هک  يدـهَم ، ناـشرخآ  .تساـیقتا و  نیز  وا  هـک  یّقتلا  دّـمحم  نـب  یلع  ناـشمهد :  .تـسا و  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  نآ 

.ُمِّیَقلا ُنیّدلا  کلاذ  ناوخرب و :  نک و  قالطا  يدرک  مامت  ددع  نوچ  .تسافلخ 

مالسلا هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  كوبت -  هوزغ 

(1) مالسلا هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  كوبت -  هوزغ 

 - (2) مور ّدـح  هب  ات  رود  دوب  یتفاسم  نآ  و  درک -  كوبت  تازغ  مزع  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  نوچ  هک :  دـیآ  یم  ربخ  رد 
دننک و  (3) یتیاکن ناشیا  دنام ، یلاخ  هنیدم  دنورب و  رکشل  هباحص و  دورب و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  هک  دندرک  عمط  ناقفانم 

داتسرف ار  لیربج  یلاعت  يادخ  .دننک  هدرب  ار  ناکدوک  نانز و  دنربب و  دنبای  هک  يزیچ  دننز و  هباحص  لوسر و  هناخ  رب 

يار هچ  سپ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  داد ، ربخ  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  لاح  نیا  زا  و 

لب ندز ، دـیاب  یمن  غیت  يور  یم  هک  تازغ  نیا  رد  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  مالـس  تیادـخ  تفگ :  لیربج  ندرک ؟ دـیاب  هچ  تسا و 
ار نیا  مه  ات  يراپـس  وا  هب  ربنم  بارحم و  يرادـب و  دوخ  ياج  رب  ار  یلع  هک  تسا  نآ  نم  ناـمرف  .ناـشیا  وت و  ناـیم  دـشاب  یحلص 

ار هنیدم  مه  دنک  تباین 

دراد وا  وت  دهع  تیالو  وت و  تباین  تیحالص  وت  تایح  اب  نوچ  هک  دننادب  زین  و  دنک ، تیامح 

ار یلع  مالسلا -  هیلع  لوسر -  (4) دیاشب ار  نآ  هک  دشاب  وا  هک  يرحَا  یلُوا و  وت  تافو  زا  سپ 

ص:63

 . ص 256 ج 9 ،  - 1
.تسا یلعف  هّیکرت  ریغص ، يایسآ  یقرش :  مور  روظنم  - 2

.ندناسر نمشد  هب  دنزگ  تیاکن :  - 3
.تسا هتسیاش  دیاشب :  - 4
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ناشیا دیک  هک  دنتسنادب  دندید ، نآ  نوچ  ناقفانم  .درپس  وا  هب  هنیدم  دناشنب و  دوخ  ياجرب 

یلَق ْدَق  ًادّمحم  َّنِا  الَا  دنتفگ :  دندرک و  زارد  یلع  رد  نعط  نابز  تفرب ، لزنم  کی  هنیدم  زا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .دش  لطاب 
هیلع نینمؤملاریما -  .درک  اهر  ناکدوک  نانز و  اب  ار  وا  هک  ینیبن  دیُربب ، ار  یلع  دـمحم ، ِنایبّصلا ، ِءاسِّنلا و  َعَم  ُهَفَّلَخ  ْدَـق  ُهارَت  الَا  ًاّیلَع 
هیلع لوسر -  سپ  زا  درک و  لیامح  ریـشمش  دیـشوپرد و  حالـس  تسـشنرب و  تساخرب و  ار ، وا  دمآ  تخـس  دینـشب ، نیا  مالـسلا - 

همیخ زا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دیسر و  وا  هب  رگید  زامن  .تفرب  مالسلا - 

نوـچ .مـنیب  یم  یلع  لیامـش  یلع ، لیامـش  يرآ ! تـفگ :  تخانـشب ، ار  یلع  دـیرگنرد  درک ، یم  هاـگن  هر  هـب  دوـب و  هدـمآ  نوریب 
 : تفگ يدـمآ ؟ نوریب  هنیدـم  زا  هک  نآ  رب  ار  وت  درک  لمح  هچ  ِجوُرُخلا ؟ یلَع  َکَلَمَح  ام  ُّیلَع  اـی  تفگ :  لوسر  دیـسر ، کـیدزن 

یِّیصَو و يریزَو و  َکَّن  َاب  یضرَت  امَا  ُّیلَع  ای  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنتفگ  نینچ  هک  نآ  ناقفانم و  هنعط 

تفگ يِدَْعب  َِّیبَن  ُهَّنَا ال  ِّالا  یسُوم  ْنِم  َنوره  ََهلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  یمَد َو  َکُمَد  یِمَْحل و  َکُمَْحل  يدعَو  ُزِْجنُم  ینیِد و  یِـضاق  یتفِیلَخ و 
نم ِتشوگ  تتـشوگ  ینم ، ِدـْعَو  زجنُم  ینم و  نید  یـضاق  ینم و  تفیلخ  ینم و  ّیـصَو  ینم و  ریزو  وـت  هک  نآ  هب  یـشابن  یـضار  : 

ربمغیپ نم  سپ  زا  هک  نآ  ِّالا  یسوم ، زا  ار  نوراه  هک  تسا  تلزنم  نآ  نم  زا  ار  وت  تسا و  نم  نوخ  تنوخ  تسا و 

.دیدرگرب هگنآ  مدش ، یضار  ُتیضَر ؛ ُتیضَر  ُتیِضَر  تفگ :  نینمؤملاریما  .تسین 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتق  هئطوت  ای  تیبَملا ) هلیل  )

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتق  هئطوت  ای  تیبَملا ) هلیل  )

زا شیرق  دندرک ، تعیب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  اب  دندروآ و  نامیا  نایراصنا  نوچ  هک :  دنتفگ  نارّسفم  یتعامج  سابع و  هّللادبع  ...
ات  (3) هودـَن يارـس  رد  دـندش  عمتجم  ناـشیا  خـیاشم  .دوش  دـنلب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  راـک  هک  دندیـسرت  (2) و  دندیهوکشب نآ 

فلخ نب  هّیما  ...و  دوب  نایفسوبا  لهجوبا و  و  هعیبر -  نارسپ  هْبیَش -  دوب و  هبتُع  زور  نآ  ناشیا  ياسؤر  و  وا ، راک  رد  دننک  یتروشم 
.يریپ تروص  رب  دمایب  هنعللا -  هیلع  سیلبا -  دنتسشنب  دندش و  عمتجم  نوچ ،

يأر امش  هک  مدینش  ْدجن ، لها  زا  ما  يدرم  نم  تفگ :  یتسیک ؟ وت  دنتفگ :  دندید  ار  وا  نوچ 

ص:64

 . ص 101 دلج 9 ،  - 1
.دندیسرتب دندیهوکشب :  - 2

.تروشم ینزیار و  يارب  ییارس  ییاج و  هوْدَنلاراد :  - 3
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اطخ رگا  میربب و  شیپ  زا  دشاب  باوص  رگا  مونشب و  امـش  يار  مشاب و  رـضاح  زین  نم  ات  متـساوخ  دّمحم ، نیا  ّقح  رد  ندز  دیهاوخ 
، هک تسا  نآ  وا  رد  نم  يار  تفگ :  يرَتْخَبلاوبا  .دشاب  اور  دنتفگ :  .دیونش  دینیب و  تحیـصن  نم  زا  امـش  هک  منز  يار  زین  نم  دشاب 

یم وا  هب  یبارـش  یماـعط و  هک  ینک  اـهر  یخاروـس  يرآرب و  هناـخ  ِرد  یِهن و  رب  دـنب  ینک و  سوـبحم  يا  هناـخ  رد  يریگب و  ار  وا 
دب تفگ :  دز و  وا  رب  گناب  سیلبا  .هغبان  ریَهُز و  زا  دـندرک  نارعاش  رگد  اب  هک  نانچ  ندرم  هب  ات  دـینک  اـهر  اـج  نآ  ار  وا  و  دـیهد ،

ناوت یسک  اب  نیا  يدید ، هک  نیا  تسا  يار 

نورب زا  (2) و  عابتَا دوخ  موق  زا  دشاب و  مشاه  ینب  زا  هک  دّـمحم  اّما  دـشابن ،  (1) یتَـعنَم یتّزع و  یتریـشع و  یلها و  ار  وا  هک  ندرک 
دننک و لاتق  امش  اب  نایراصنا و  زا  دنهاوخ  ددم  دنیآ و  نوریب  امش  رب  وا  ناشیوخ  دینک  سوبحم  زور  ود  کی  ار  وا  رگا ]  ] دراد عابتَا 

يأر دنرآ و  نوریب  ار  وا 

نآ يار  تفگ :  ّيُول  نب  رماع  ینب  ْنِم  ورمع  نب  ماشه  .يدَْجن  خیـش  نیا  تفگ  تسار  دنتفگ :  دنتفرب و  نآ  ِرَـس  زا  .دوش  لطاب  امش 
ِرَس دیناشن و  يرتش  رب  دیرایب و  ار  درم  نیا  هک  تسا 

.دیهرب وا  يوگاتفگ  يو و  زا  دورب و  ات  دینک  نوریب  شدوخ  نایم  زا  دیهن و  نابایب  رد  رتش 

هک تفص  نیا  اب  يدرم  يدید ! هک  نیا  تسا  يار  دب  ُمتیأَر ؛ ام  ياّرلا  َْسِئب  تفگ :  سیلبا 

ار هک  ره  دوش و  اجک  ره  دوشب ، امـش  ناـیم  زا  ماـمت  تحاـصَف  (3) و  ناسل ِتقـالَذ  قطنم و  توـالح  ْقلُخ و  ْقلَخ و  نسح  اـب  تسوا 
دشکب و ار  ناتنادرم  دنک و  گنت  امـش  رب  ناهج  دیایب و  دنک و  عمج  يرکـشل  سب ، هن  ات  دنوش ، نوتفم  دننک و  تباجا  دـنک  توعد 

شیرق  (4) تاهّما نوطب  زا  ار  درم  هد  هک ، تسا  نآ  نم  يار  تفگ :  لهجوبا  .يدْجَنلا  ُخیـشلا  قدص  دنتفگ :  .دنک  هراوآ  ار  ناتنانز 
قّرفتم لیابق  رد  وا  نوخ  ات  تسا  هتـشک  هک  ار  وا  هک  دنناد  نامدرم  هک  نانچ  اراکـشآ ، دنـشُکب  ار  وا  ات  دـننک  بصن  دـننک و  رایتخا 

نیا تسا  يار  کین  ُْکیأر ؛ ُياّرلا  َتیأَر ، ام  َمِْعن  تفگ :  خیـش  .دـنوش  یـضار   (5) تَیِد هب  دبال  ندرک  دـنناوتن  صاصق  بلط  دوش ،
و يدید ! هک 

درم هد  دندرک و  قافّتا  نآ  رب  ...دـندمآ و  وا  يأر  اب  همه  تسا و  رت  تسرد  نیا  و  دز ، سیلبا  يأر  نیا  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور 
.راک نادب  دندرک  بصن  دندرک و  رایتخا  شیرق  زا  ار 

يادخ تفگ :  لاوحا و  نآ  زا  داد  ربخ  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  دروآ ، تیآ  نیا  دمآ و  لیربج 

ص:65

.هوکش تردق و  تَْعنَم :  - 1
.ناوریپ عابتَا :  - 2

.تحاصف ینابززیت ، ناسل :  تقالَذ  - 3
.لیصا راد و  ردام  ردپ و  ياه  هداوناخ  ناردام -  ياهمکش  تاهّما :  نوطب  - 4

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_65_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_65_5
http://www.ghaemiyeh.com


.اهبنوخ تَیِد :  - 5
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دناوخب ار  یلع  نینمؤملاریما  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر -  .وش  نوریب  رهـش  زا  نک و  اهر  دوخ   (1) عجضم هک :  دیامرف  یم  یلاعت 
، مورب رهش  نیا  زا  هک :  تسا  هدومرف  ارم  يادخ  تفگ ، و 

رگا و  دنیایب ، نم  رثا  رب  رـس  هب  هک  دننیبن  یلاخ  نم  ياج  دننک ، یم  ضّرعت  رگا  ار  شیرق  ات  نتفخ  دیاب  یم  نم  ياج  رب  بشما  ار  وت 
و دسرن ، نم  هب  ندیناسر  دنهاوخ  نم  هب  یهورکم 

و درک ، نانچمه  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .بسخب  نم  ياجرب  شوپرد و  نم  هماـج  تفگ :  داد و  ودـب  دیـشکرب و  دوخ  هماـج 
ًالالْغَا مِِهقانْعَا  ِیف  اْنلَعَج  ّانا   : » دناوخ یم  تایآ  نیا  دندوب  يارس  ِرد  رب  تعامج  نیا  دمآ و  نوریب  يارس  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 

تساهنقذ اه و  هناچ  ات  نآ  سپ  اهلغ ، ناشاهندرگ  رد  میداد  رارق  ام  « ] َنورـصبی مُهَف ال  هلوق -  یلا  ...نوحَمْقُم  مُهَف  ِناقْذَالا  یِلا  َیِهَف 
ناشاهتسد نایم  زا  میدینادرگ  دنا و  ناگدننکاوه  هب  رس  ناشیا  سپ 

[(2) .دننیب یمن  ناشیا  سپ  ناشاهمشچ ، رب  میتخادنا  ورف  سپ  يّدس  ناشرس  سپ  زا  يّدس و 

وا هچنآ  هناخ و  لها و  رـس  رب  درک  اهر  هّکم  هب  ار  نینمؤملاریما  تفر و  راغ  هب  تشذـگب و  درک و  رـس  رب  كاخ  يا  هراپ  ار  یکی  ره 
هک دوب ، وا  کیدزنب  نامدرم  عیادو  زا  هچنآ  دوب و  ار 

وا هک  نآ  نامگ  رب  دندرک  یم  تبقارم  ار  یلع  بش  همه  ناکرـشم  و  شتناما ، قدص و  يارب  يدـنداهنب  وا  شیپ  عیادو  هّکم  نامدرم 
تساخرب و اج  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  دنـشکب ، ار  لوسر  ات  اهغیت  اب  دـنتفر  يارـس  رد  دـمآرب ، حبـص  ات  تسا ، دّـمحم 

نم ًابیقر ، هیلع  ُْتنُک  ام  تفگ :  تساـجک ، تفگ :  تساـجک ؟ دّـمحم  دـنتفگ :  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  دـیا و  هدـمآ  ار  راـک  هچ  تفگ : 
هتفر دّمحم  دنتفگ :  دندید ، یپ  دندمآ ، نوریب  يارس  زا  ناشیا  .مدوبن  وا  بیقر 

هیلع لوسر -  هک  راغ  ِرَد  هب  ات  دندروآ  یپ  و  تسا ! هدرک  وا  ام  رس  رب  كاخ  نیا  انامه  تسا و 

ناشیا درک ، جسن  ار  راغ  ِرَد  ات  تشامگرب  ار  توبکنع  یلاعت  يادخ  و  دوب ، اج  نآ  رد  مالسلا - 

هب اج  نیا  زا  يدوب ، هدش  هدیرد  توبکنع  جسن  نیا  يدوب  هدش  راغ  رد  رگا  هچ  تسا ، هدشن  راغ  نیا  رد  تساج ؛ نیا  ات  یپ  دنتفگ : 
يرْـشَی ْنَم  ساّنلا  َنِم  َو   : » داتـسرفب تیآ ] نیا   ] نینمؤملاریما قح  رد  یلاعت  يادخ  و  دـنا ، هدرب  شنامـسآ  هب  ای  تسا  هدـشورف  نیمز 

َءاِغْتبا ُهَسْفَن 

[(3) .دنوادخ ياضر  نتسج  يارب  ار  شدوخ  دشورف  یم  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و   «ِ ] هّللا ِتاضْرَم 

ص:66

.هاگباوخ عَجْضَم :  - 1
 . تایآ 8 و 9 سی 36  هروس  - 2

 . هیآ 207 هرقب 2  هروس  - 3
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مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  رد 

(1) مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  رد 

هک رهوش ، درک  يوعد  وا  رب  دوب و  هداـهنب  راـب  هاـم  شـش  هب  هک  دـندروآ  وا  شیپ  ار  ینز  باّـطخ  رمع  دـهع  رد  هک  تسا  ربخ  رد  و 
تفگ یلع  نینمؤملاریما  (4) دننک مجر  ار  نز  ات   (3) دومرفب رمع  (2) دوب هداتفا  عضو  هام  شـش  هب  هک  نآ  ّتلع  هب  تسارم  هن  كدوک 

 : تفگ .دنک  هبلغ  ار  وت  دنک  تموصخ  وت  اب  يادخ  باتک  هب  نز  نیا  رگا  َْکتَمَـصَخ ؛   ِ هّللا ِباتِکب  َکَتْمَـصاخ  ْنِا  مالـسلا -  هیلع  - 
، هیآلا  (5)« ِنیِلماَک ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَا  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاولا  َو   : » لاق و  ...ًارهَـش » َنُوثَلث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  َو   : » یلاعت هّللا  لاق  تفگ :  هنوگچ ؟

دنام هام  شش  هام ، یـس  هب  ات  دشاب  هام  راهچ  تسیب و  مامت  لاس  ود  داهن  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنهنب  لاس  ود  هب  عاضر  تّدم  نوچ 
هک

.دندرک اهر  ار  نز  ات  دومرفب  یتفگ و  تسار  تفگ :  رمع  .دشاب  هدوب  لمح  تّدم 

مالسلااهیلع همطاف  جیوزت 

(6) مالسلااهیلع همطاف  جیوزت 

نب ءارب  کلام و  سنا  يراصنا و  هّللادبع  رباج  سابع و  هّللادبع  دوعـسم و  هّللادبع  نینمؤملاریما و  زا  دـنا  هدرک  تیاور  رابخا  نایوار 
 - مالسلااهیلع همطاف -  نوچ  هک :  قفّتم  یناعم  فلتخم و  یظافلا  هب  دنتفگ  ناشیا  هک  مالسلا -  هیلع  یبنلا -  جوز  همَلَـس  ُّما  بزاع و 

دش غلاب 

ار یسک  ره  درک و  در  ار  همه  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنتساخرب  وا  نتـساوخ  هب  لام ، فرـش و  مالـسا و  هقباس  لها  زا  شیرق  رباکا 
.یهجو رب  درک  یباوج 

زا ما  يریپ  نم  هک  نآ  و  یناد ، نم  تبحـص  هقباـس و  نم و  مالـسا  وت  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  دـمایب و  رکبوـبا   (7) نابطاخ هلمج  رد 
ٌعِطَقنُم ٍبَسَن  ٍبَسَح و  ُّلُک  یتفگ :  وت  هک  ما  هدینش  و  شیرق ،

 - لوسر .یهد  نم  هب  ار  همطاف  هک  تسا  هداتفا  تبغر  ارم  نم ، ببـس  بسن و  ِّالا  دوش  عطقنم  ببـس  بسن و  ره  یبَسَن ؛ یبَسَح و  ّـِالا 
.دادن یباوج  (8) و  درک ضارعا  وا  زا  مالسلا -  هیلع 

ص:67

 . ص 188 ج 11 ،  - 1
.دوب هدش  دلوتم  هداهن ، نیمز  رب  هچب  هلماح  نز  - 2

.نداد روتسد  ندومرف :  - 3
.دننک راسگنس  راکانز  ناونع  هب  - 4
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ناردام ...تسا  مین  لاس و  ود  هام  یس  كدوک  نتفرگزاب  ریش  زا  یگراوخریـش و  يرادراب و  تدم  دیامرف :  یم  یلاعتم  دنوادخ  - 5
(. هرقب هروس  هیآ 233  زا  یشخب   ) دنهد ریش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف 

 . ص 246 ج 14 ،  - 6
.ناراگتساوخ نابطاخ :  - 7

.ندنادرگرب يور  ندرک :  ضارِعا  - 8
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همطاف راک  رکباب ! ای  تفگ : ] لوسر   ] .تفگ رگید  هس  راب  هب  .درک  ضارعا  تفگ ، زاب  هرابرگد 

.دهاوخ وا  هک  نآ  هب  ار  وا  دهد  یلاعت  يادخ  تسادخ ، هب  وا  راک  تسین ، نم  هب 

یطخـس نم  رب  دـشاب و  یتهارک  نم  زا  لوسر  هک  دـیابن  هک  مسرت  یم  نم  تفگ :  تفگ ، زاب  رمع  اب  لاح  نیا  دـمآ و  نوریب  رکبوبا 
نمیا وت  دیوگ  نیمه  نم  اب  رگا  ، (2) منک هبطخ  نیا  رب  نم  مورب و  نم  ات  شاـب  تفگ :  رمع  تسا ، نآ  يارب  ضارِعا  نیا  و  ، (1) دنک

نامه مالسلا -  هیلع  لوسر -  .تفگب  دوب  هتفگ  رکبوبا  هک  نخس  نامه  دمایب و  هگنآ  .يا  هدرک  هشیدنا  هچنآ  زا  شاب 

ياسؤر یـضعب  يارب  ار  وا  هک  تسا  نانچ  ناـمگ  اـّما  تفگ ، ار  وت  هک  تسا  ناـمه  باوج  تفگ :  ار  رکبوبا  دـمآزاب و  .داد  باوج 
.دوش  (4) دضتعم وا  اب  ات  دشاب ]  ] یتکوش (3) و  یتّدُع ار  وا  هک  تسا  هتفرگزاب  برع 

نم تفگ :  نمحرلادبع  .دنتفگب  وا  اب  ثیدـح  نیا  يزیچ ؟ هچ  رد  امـش  تفگ :  دـمآرد و  فْوَع  نمحرلادـبع  دـندوب  نیا  رد  ناشیا 
لوسر تسا و  رایـسب  لاـم  ارم  هک  نآ  يارب  تفگ :  ارچ ؟ تفگ :  رمع  .دـهد  نم  هب  هک  تسا  ناـنچ  ناـمگ  و  ار ، وا  مهاوخب  مورب و 

ياه هماج  تساخرب و  هگنآ  .دوخ  ياهراک  یـضعب  رب  دـنک  فرـص  اـت  دوش  لـیام  لاـم  هب  هک  تسا  نکمم  تسا و  شیورد  يدرم 
درب نامگ  نمحرلادبع  .ار  وا  دادن  باوج  چیه  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .درک  هبطخ  دمایب و  درک و  نتشیوخ  رب  بیط  دیـشوپب و  وکین 

يارب مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک 

نیدنچ رتش و  نیدنچ  رهم  زا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  .دنک  نّیعم  رهم  وا  ات  درک  فّقوت  نآ 

دجـسم هزیر  گنـس  زا  درک و  زارد  تسد  تفرگ و  مشخ  مالـسلا -  هـیلع  لوـسر -  .میـس  رز و  دـنچ  و  هدـنب ، نیدـنچ  و  دنپـسوگ ،
هیلع لوسر -  تسد  رد  هزیر  گنـس  نآ  دوش ، رتشیب  تلاـم  اـت  رادرب  نیا  تفگ :  تخیر و  فوع  نمحرلادـبع  راـنک  رد  تفرگرب و 
متفگ راب  دنچ  هن  نمحرلادبع ! ای  تفگ :  هگنآ  تشگ ؛ ناجرم  ّرد و  دیسر  فوع  نمحرلادبع  نماد  هب  نوچ  درک و  حیبست  مالسلا - 

وا یـسک  امـش  زا  هرابرگد  رگا  هّللاو  .دهاوخ  هک  نآ  هب  دهد  يادخ  ار  وا  و  دراد ، ّقلعت  يادخ  هب  درادن ، ّقلعت  نم  هب  همطاف  راک  هک 
يادخ هب  ار  وا  تیاکش  دهاوخب  نم  زا  ار 

...میوگ

هچنآ دمآ و  رمع  و  رکبوبا ، کیدزن  اب  و  هدش ، لجخ  دمآ  نورب  اج  نآ  زا  نمحرلادبع 

ص:68

.ندش یضاران  نتفرگ و  مشخ  ندرک :  طخس  - 1
.ندرک يراگتساوخ  ندرک :  هبطخ  - 2

.يّدام یگدامآ  زاس و  تخاس و  تّدُع :  - 3
.دنمورین وزاب و  يوق  هدنریگ ، يرای  دِضَتعُم :  - 4
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ثیدـح نیا  دـندمآ و  رـضاح  دوب  سْوَا  سیئر  هک  يراـصنا  ذاـعم  دعـس  رمع و  رکبوبا و  زور  کـی  نآ  زا  سپ  .تفگزاـب  دوب  هتفر 
یلع و  دندومن ، تبغر  دـندرک و  هبطخ  سک  همه  و  همطاف ، باب  رد  درک  در  ار  شیرق  فارـشا  تاداس و  لوسر ، دـنتفگ :  دـندرک ،

يادخ و هک  تسا  نانچ  نامگ  درادن ، لام  هک  تسا  نآ  زا  وا  عنم  هک  انامه  درکن  هبطخ  درکن و  ضرعت  چیه  بلاطوبا 

زا ار  همطاف  هک  نآ  زا  ار  وت  درک  عنم  هچ  مییوگ  میـسرپب و  وا  زا  میورب و  ات  دییایب  نکل  (1) و  دنا هتفرگ  زاب  وا  يارب  ار  همطاف  ربماغیپ 
شیرق ناگرزب  هلمج  یتساوخنب و  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

وا دندمآ و  یلع  کیدزنب  دنتساخرب و  .دشاب  نکمم  هچنآ  هب  ار  وا  میهد  يرای  تسا ،  (2) دیلا تاذ  ّتلق  ْعنم  دیوگ :  رگا  دنتساوخ ؟
بآ ار  نآ  هک  دنتفای  نایراصنا  یضعب  ناتسامرخ  رد  ار 

شیپ رد  دوب  وا  قح  هک  یبطر  نآ  و  دناشنب ، ار  ناشیا  دیدب  ار  ناشیا  نوچ  .یترُجا  هب  داد  یم 

.دنتفگ وا  اب  ثیدح  نیا  دندروخب و  نآ  زا  ناشیا  .داهن  ناشیا 

چیه و  درک ، صوصخم  تمارک  عاونا  هب  ار  وت  و  درک ، عمج  وت  رد  فرـش  لضف و  عماجم  یلاعت  يادخ  نسحلاابا ! ای  تفگ :  رکبوبا 
هدیشوپ هقباس  تبحص و  تبارق و  زا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  وت  ناکم  و  تسا ، دوجوم  وت  رد  ّالا  مینادن و  ریخ  لاصخ  زا  تلـصخ 

شیرق فارشا  و  تسین ،

فرـش تحکاـنم  نیا  رد  هک  یهاوخن  لوسر  زا  ار  همطاـف  يورن و  ارچ  نیا ؟ زا  ار  وت  درک  عنم  هچ  يدرکن ، وـت  دـندرک و  هبطخ  نیا 
.دنا هتفرگزاب  وت  يارب  ار  وا  ربماغیپ  ادخ و  هک  تسا  نانچ  ام  نامگ  و  تسا ، ترخآ  ایند و 

یکی نم  عنم  اّما  و  تسا ، تبغر  ياج  لاحره  هب  تفگ :  دـیدرگب ، مشچ  رد  بآ  ار  نینمؤملاریما  دـنتفگب ، نخـس  نیا  ناـشیا  نوچ 
ره هب  دـنتفگ :  ناـشیا  .میوگب  نخـس  نیا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اـب  ههجاوم  هک  مراد  یم  مرـش  هک  نآ  یکی  و  تسا ، یگنت  تسد 

.دندرک صیرحت  ار  وا  و  ندرک ، دیاب  هبطخ  نیا  ار  وت  لاح 

.مالسلا هیلع  لوسر -  هرجح  رد  هب  ات  دمآ  درک و  لدب  هماج  دمآ و  هناخ  اب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

تفگ وا  هک  نآ  زا  شیپ  تخانـشب  یلع  ندزبرد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دزب  رد  دوـب ، همَلَـس  ُّما  هرجح  رد  مالـسلا -  هیلع  لوـسر - 
اذه هک :  ياشگب  رد  زیخرب و  هملس ! ّما  ای  تفگ :  ما  یلع 

ص:69

.ندرک هریخذ  نتشادهگن و  نتفرگزاب :  - 1
.تلود تمعن و  لام و  یمک  دیلا :  تاذ  ّتلق  - 2
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(1) َُهلوسر َو    َ هّللا ُّبُِحی  ُُهلوُسَر و  َو    ُ هّللا ُهُّبُِحی  ٌلُجَر 

ات دومرف  ار  ام  یلاعت  يادـخ  و  دـیآرد ، وا  ات  ياـشگب  رد  هک  ياـمرف  یم  ارم  وت  دراد و  تلزنم  نیا  هک  تسیک  نیا  تفگ :  همَلَـس  ما 
ٌلُجَر بابلاب  َهمَلَس  ُّما  ای  تفگ :  لوسر  مینک ؟ باجح 

نم ردارب  وا  ََّیِلا ؛ ِْقلَخلا  ُّبحَا  یّمَع َو  ُْنبا  یخَا َو  َوُه  تسین و  راسکبـس  تسا  رد  نیا  رب  هک  تسا  يدرم  ِقِّزنلاب ؛ ـال  ِقرَخلاـِب و  َْسَیل 
.نم کیدزنب  ناقلخ  نیرت  تسود  و  نم ، ّمع  رسپ  تسا و 

باجح رد  نم  هک  تسنادب  هک  هگنآ  ات  تشاد  یم  تسد  هب  رد  وا  هک  يادـخ  ییادـخ  هب  مداشگب ، رد  متفرب و  نم  تفگ :  هملـس  ّما 
َکیَلَع ُمالَّسلا  تفگ :  درک و  مالس  دمآرد و  هگنآ  .متفر 

لوـسر شیپ  و  ُُهتاـکََرب ، َو    ِ هّللا ُهمحَر  ُمـالَّسلا َو  َکـیَلَع  َو  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .هتاـکرب  و    ِ هّللا ُهمحر  َو    ِ هّللا َلوُـسَر  اـی 
، ٌهَجاح َکـَلَا  یلع ! اـی  تفگ :  لوسر  .تشاد  یم  مرـش  دـیوگ و  ینخـس  اـت  تساوخ  یم  دـنگفا و  شیپ  رد  رـس  یتعاـس  تسـشنب و 

لوسر اـی  تفگ :  نینمؤملاریما  (2) تـسا ّیـضقم  یهاوخ  هک  تجاح  ره  وگب ، تفگ :  هّللا ، لوسر  اـی  يرآ  تفگ :  يراد ؟ یتجاـح 
يا و هدرک  تیبرت  ارم و  يا  هدرک  يردپ  و  يا ، هتـشاد  نادـنزرف  ياج  هب  ارم  و  يا ، هتفریذـپ  وت  ردام  ردـپ و  زا  ارم  هک  یناد  وت  هّللا !

ِّقح و  ییوت ، ترخآ  ایند و  رد  نم  هریخذ  هک  هّللا  لوسر  اـی  یناد  وت  و  يا ، هدوب  رتقفـشم  ردـپ  رداـم و  زا  نم  رب  يا و  هتخومآ  بدا 
یبَبَـس و ِّالا  ٌعِطَقنُم  ٍبَسَن  ٍبَبَـس َو  ُّلُک  یتفگ :  وت  هک  مدینـش  نم  .هّللا و  لوسر  ای  وت  رب  تسین  هدیـشوپ  نم  هقباس  نم و  تبارق  نم و 

هداـتفا تبغر  ارم  هّللا ! لوسر  يا  (3) ُ هّللا َبَّرَق  دَـقَف  ُبَسَّنلا  اَّمأ  َو    ُ هّللا َبَّبَـس  دَـقَف  ُبَبّـسلا  اّما  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .یبَسَن 
.دنشاب ینادنزرف  یلسن و  وا  زا  ارم  ات  دیاب  یم  ارم  و  ما ، هدمآ  تبغر  تبطخ و  هب  نم  و  همطاف ، رد  تسا 

تفگ مهد ؟ وت  هب  نادب  ار  همطاف  ات  يراد  يزیچ  یلع ! ای  تفگ :  دیدنخب و  وا  يور  رد  و  دش ، يور  هداشگ  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
هک تسین  هدیشوپ  وت  رب  نم  لاوحا  هّللا ! لوسر  ای  : 

.تسا یعرد  یغیت و  شکبآ و  يرتش  یبسا و  ارم 

ص:70

.دراد تسود  ار  لوسر  ادخ و  رین  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  - 1
.تسا هدش  ماجنا  هدروآرب و  ّیضقم :  - 2

رد ار -  یکیدزن  يرود و  دنوادخ  مه  ار  بسن  اّما  دروآ ؛ یم  مهارف  ارنآ  تسا  بابـسالا  ّببـسم  هک  لاعتم  دنوادخ  ار  ببـس  اّما  - 3
.دزاس یم  هدامآ  باسنا - 

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_70_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا ینک  عفد  وا  ندز  هب  اـت  ار  وت  وا  زا   (1) دریزگن غیت  اّما  ینک ، داهج  وا  رب  ات  دیاب  راک  هب  تبـسا  اّما  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
ات دیاب  راک  هب  رتش  اّما  .يادخ  لوسر  يور  يادخ و  نید 

زامن تفر و  دوخ  هاگزامن  هب  دمایب و  لوسر  شیپ  زا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .شورفب  عرد  ورب  .یهن  وا  رب  يزیچ  (2) و  یلحر
.درک یم 

لوسر نک  تباجا  هّللا ِ؛  َلوسَر  ْبِجَا  تفگ :  دمایب و  ناملس  .ناوخب  ار  یلع  ورب  تفگ :  داتسرفب  ار  ناملس  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
دمآرد نوچ  دمآ ، لوسر  شیپ  اب  یلع  .ار  يادخ 

يادخ هک  یلع  يا  ار  وت  داب  تراشب  ِضْرَالا ؛ ِیف  اهَکَجِّوَُزی  ْنَا  ْلبَق  ِءامَّسلا  یف  اِهب  َکَجَّوَز  دَـق    َ هّللا َّنِاَف  ُّیلع  ای  رِْـشبَا  تفگ :  لوسر 
اهرپ و اب  دـمآ  نم  هب  يا  هتـشرف  لاـح  نیا  رد  .نیمز  رد  مهد  وت  هب  ار  وا  نم  هک  نآ  زا  شیپ  نامـسآ  رد  داد  وت  هب  ار  همطاـف  یلاـعت 

شیپ هک  فلتخم  ياهیور 

.ِلْسَّنلا ِهَراهَط  ِلْمَّشلا َو  ِعامتجِاب  ُدّمحم  ای  رِْشبَا  تفگب :  ارم  و  دوب ، هدماین  نآ  زا 

زا تراـشب  نیا  نم  .شرع و  میاوق  زا  يا  همئاـق  هب  منـالّکوم  هلمج  زا  یکی  لییاطـسن ، تفگ :  تسیچ ؟ وت  ماـن  هتـشرف ! اـی  متفگ  نم 
هب دیآ  یم  نم  رثا  رب  لیربج  و  ما ، هتساوخب  یلاعت  يادخ 

....لاح نیا  لیصفت 

يادخ تفگ :  داد و  تراشب  ار  لوسر  دـمآ و  ورف  لیربج  ات   (3) دومحم دوب  هتفگن  مامت  نخس  نیا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
، رون زا  هتشبن  اج  نآ  رب  رطـس  ود  داهن ، نم  تسد  رد  تشهب  ياهریرح  زا  دیپس  يریرح  نامـسآ و  رد  نتـسب  دومرفب  دقع  نیا  یلاعت 

وت نیمز و  رب  درک  یعالّطا  یلاعت  يادـخ  هک :  تسا  هتـشون  اج  نیا  تفگ :  تسا ؟ هتـشون  اج  نیا  هک  تسیچ  لیربج ! ای  متفگ :  نم 
متفگ نم  .داد  وا  هب  ار  وت  رتخد  دیزگرب و  يریزو  یبحاص و  يردارب و  وت  يارب  درک و  عالّطا  رگید  راب  .داد و  تلاسر  دـیزگرب و  ار 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  بسن -  رد  تّمع  رسپ  نید و  رد  تردارب  تفگ :  تسیک ؟ نآ  : 

راب ات  دومرف  ار  یبوط  تخرد  و  وا ، لزانم  فَرُغ و  روصق و  رود و  دنتـسارایب ، اهتـشهب  ات  ار  تشهب  نانزاخ  دومرفب  یلاـعت  يادـخ  و 
ار نیعلاروح  .لَلُح و  یّلُح و  عاونا  هب  تفرگرب 

ار تشهب  ياهداب  و  دندناوخ ، یم   (5)« میماوح  » »(4) و نیساوط  » و هط »  » و سی »  » ات دومرفب 

ص:71

.تسا مزال  وت  يارب  ریشمش  ریشمش ، نتشاد  زا  يرادن  يا  هراچ  يریزگ و  ندیریزُگ  ردصم  زا  دریزگن :  - 1
.راب لْحَر :  - 2

.کَلَم مان  - 3
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.دنوش یم  زاغآ  مح )  ) ای مسط )  ) ای سط )  ) اب هک  ییاه  هروس  و  هط )  ) سی و هروس  - 4
.دنوش یم  زاغآ  مح )  ) ای مسط )  ) ای سط )  ) اب هک  ییاه  هروس  و  هط )  ) سی و هروس  - 5
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تیب کیدزنب  دـندمآ  رـضاح  مراهچ  نامـسآ  رد  اهنامـسآ  ناگتـشرف  اـت  دومرفب  و  دـنگارپب ، تشهب  رد  بیط  رطع و  عاونا  اـت  دومرف 
.دندمآ و رـضاح  لوا  مود و  میـس و  مراهچ و  مجنپ و  مشـش و  نامـسآ  متفه و  نامـسآ  هکئالم  (1) و  یلعا حفـص  هکئالم  رومعملا 

ءامسا ار  وا  یلاعت  يادخ  نوچ  درک  هبطخ  وا  رب  مدآ  هک  ربنم  نآ  رومعملا  تیب  رد  رب  دنداهنب  تمارک  ربنم  ات  دومرفب 

نایم رد  هک  تسا  يا  هتـشرف  وا  و  لیحار »  » وا مان  تفر  ربنم  نآ  رب  اـت  دومرف  ار  يا  هتـشرف  و  رون ، زا  تسا  يربنم  نآ  تخومآ و  زاـب 
.دنک يادخ  يانث  دمح و  دنک و  هبطخ  ات  تفگ  ار  وا  تسین و  رتحیصف  وا  زا  ناگتشرف 

زا اهنامسآ  تفگ :  ناگتـشرف ، يا  یـشاب  هاوگ  مداد ، يا  هدنب  هب  ار  مراتـسرپ  هک  هتـشرف  نیا  هبطخ   (2) بیقع تفگ  یلاعت  يادخ  ...
ناگتـشرف یهاوگ  هتـشون  نیا  و  درک ، هاوگ  ار  ناگتـشرف  متـسب و  دقع  نم  دنبب ، دقع  هک  دومرف  ارم  یلاعت  يادخ  دندیبنجب و  یمّرخ 

نزاخ مراپـس  ناوضر  هب  مهن و  وا  رب  دیپس  کشم  زا  يرهُم  (3) و  منک ضوع  وت  رب  ات  دومرف  ارم  یلاعت  يادـخ  و  ریرح ، نیا  رب  تسا 
.تشهب

رهاوج عاونا  توقای و  ّرُد و  ات  داتسرفب  يربا  هگنآ  درک ، راثن  للح  یلُح و  زا  تشاد  هچنآ  ات  دومرف  ار  یبوط  تخرد  یلاعت  يادخ  و 
زور هب  ات  دننک  یم  رخف  نآ  هب  دـنهد و  یم  رگیدـکی  هب  دـندیچرب و  نیعلاروح  دـندناشفارب و  لفنرق  لبنـس و  ناگتـشرف  و  درک ، راثن 

.تسا همطاف  راثن  نیا  دنیوگ :  یم  تمایق و 

نادـنزرف زا  و  مدرک ، عمج  دوـخ  ّتبحم  رب  ار  ناـشیا  نم  هک  تسا  نآ  ناـشیا  رب  نم  تکرب  زا  لـیحار ! اـی  تفگ :  یلاـعت  يادـخ  ...
.تمایق زور  هب  ات  مناقلخ  رب  مزیگنا  تّجح  ناشیا  هب  نم و  نید  اب  دننک  توعد  ار  نایملاع  هک  مدرک  یناماما  ناشیا 

ّیکز رـسپ  ود  هب  یهد  تراشب  ار  ناشیا  یهد و  یلع  هب  ار  همطاف  هک  میوگب  ار  وت  ات  تسا  هدومرف  ارم  يادـخ  تفگ :  لـیربج  هگنآ 
.ترخآ ایند و  رد  لضاف  ّریخ  رهاط  بیجن 

رد مریگ  شیپ  يادخ  نامرف  هک  نآ  رب  مدرک  مّمـصم  مزع  وت و  هب  مداتـسرف  سک  لاح  رد  نم  تفرب ، نم  رب ]  ] زا هتـشرف  نیا  یلع ! ای 
.باب نیا 

ص:72

.یلعا ألم  توکلم و  ملاع  یلعا :  حفص  - 1
.لابند بقع ، بیقع :  - 2

ناشن ندرک :  ضرع  تسا ، هدـش  هدرب  راکب  اـج  نیا  رد  ندرک  ضرع  هب  بیرق  ندرک  ضوع  ًارهاـظ :  يزیچ -  زا  لدـب  ضَوِع :  - 3
.ندرک هضرع  نداد و 
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یم ثیدـح  اهتـشهب  رد  و  یلعا ؟! ألم  رد  دـنک  دای  ارم  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدیـسر  اج  نیا  نم  راـک  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  یلع 
؟ ناگتشرف روضح  هب  دندنب  نامسآ  رب  نم  حاکن  دقع  و  دننک ؟

هدـیدن نانچ  مشچ  چـیه  هک  ار  وا  دـهد  نآ  دـنک ، مارکا  ار  دوخ  ّیلو  نوچ  یلاعت  يادـخ  یلع ! اـی  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
َرُکْشَا ْنَا  ِینعِزوَا  ِّبَر  متفگ :  نم  تفگ :  یلع  .دشاب  هتـشذگن  نانچ  رـشب  چیه  رطاخ  رب  و  دشاب ، هدینـشن  نانچ  شوگ  چیه  و  دشاب ،

.نیمآ تفگ :  لوسر  مراذگب ، يدرک  نم  رب  هک  یتمعن  رکش  ات  هد  قیفوت  ارم  ایادخ  َّیَلَع :  َتْمَْعنَا  یّتلا  َکَتَمِْعن 

روضح هب  مرآ ، ياج  هب  تسا  هدومرف  ارم  يادخ  هچنآ  ات  میآ  یم  وت  رثا  رب  نم  هک  ور  دجسم  هب  زیخ و  یلع ! ای  تفگ :  لوسر  هگنآ 
.ترخآ ایند و  رد  وت  ناتسود  مشچ  دوش و  نشور  نآ  هب  وت  مشچ  هچنآ  وت  لضف  زا  منک  یم  رکذ  و  راصنا ، رجاهم و 

رکبوب هار  رد  دنور ، یم  هنوگچ  ات  متسناد  یمن  یمّرخ  زا  مدمآرد و  هب  لوسر  کیدزن  زا  نم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
ام دنتفگ :  ارم  دنداتفارب ، نم  شیپ  رمع  و 

.دنتسبب نامسآ  رد  امش  دقع  داد و  وت  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  تفگ :  و  داد ، نم  هب  ار  همطاف  لوسر  متفگ :  تسا ؟ ربخ  هچ  َكَءارَو : 
مامت ثیدح  نیا  ات  دیآ  یم  رثا  رب  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

 - مالسلا هیلع  لوسر -  رثا ، رب  .دندمآ  دجسم  هب  نم  اب  دندش و  هنامداش  زین  ناشیا  .دنکب 

.ار و راصنا  رجاهم و  هد  زاوآ  ورب  تفگ :  دندناوخب ، ار  لِالب  تساجک ؟ لِالب  تفگ :  دوب ، هتفکـش  هزات و  یمّرخ  زا  يور  دیـسر  رد 
هیلع لوسر -  درک و  یم  عمج  ار  هباحص  تفرب و  وا 

...دناوخرب هبطخ  دش و  ربنم  رب  هگنآ  دندش ، عمتجم  مدرم  ات  تسشنب  ربنم  کیدزنب  مالسلا - 

کیدزنب ار  ناگتـشرف  یلاعت  يادخ  هک  داد  ربخ  ارم  دمآ و  نم  کیدزنب  لیربج  هک  راصنا  رجاهم و  رـشاعم  يا  ینادـب  تفگ :  هگنآ 
.بلاطیبا نب  یلع  مداد  دوخ  هدنب  هب  همطاف ، ار ،  (1) مراتسرپ نم  هک  یشاب  هاوگ  تفگ :  ار  ناشیا  درک و  عمج  رومعملا  تیب 

ار شرتـخد  هّللا  لوـسر  اـت  تفگ :  هگنآ  ...درک  هبطخ  ع )  ) یلع ...نک  هبطخ  دوـخ  يارب  زیخرب و  یلع  اـی  تفگ :  تسـشنب و  هـگنآ 
یضار نم  هک  یشاب  هاوگ  یسرپب و  داد ، نم  هب  ار  همطاف 

دّیـس وا  ردارب و  کین  و  وا ، ارم  تسا  داماد  کین  هک  يرآ  تفگ :  يدش ؟ یـضار  يدادب و  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  ناناملـسم  .مدش 
ناحلاص هلمج  زا  ترخآ و  رد  مه  ایند و  رد  مه  تسا 

ص:73

.رازگتمدخ مداخ و  راتسرپ :  - 1
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.تسا

هیلع ٍدّمحم -  ِهَّیرَبلا  ِْریَخ  یِلا  ینبّبَح  يِّذلا    ِ هّلل ُدمحلا  تفگ :  یلاعت  ار  يادخ  رکـش  هدجـس  هب  داهن و  نیمز  رب  رـس  تساخرب و  یلع 
يادـخ بیّطلا ؛ َریثَکلا  امُْکنِم  َجَرْخَا  امُکَّدَـج َو  َدَعْـسَاَف  امُکَلْمَـش  َعَمَج  اـمُکیَلَع و  اـمُکیف و    ُ هّللا كراـب  دـنتفگ :  ناناملـسم  مالـسلا ،

.داهد هزیکاپ  رایسب  نادنزرف  ار  امش  یلاعت  يادخ  .داب و  کین  ناتتخب  داب و  عمتجم   (1) ناتلمش دانادرگ و  كرابم 

، نآ  (3) ییاـبُِرب تفگ : ]  - ] مالـسلا هیلع  لوـسر -  دـنداهنب ، دـندروایب و   (2) رـُسب یقبط  اـت  دومرفب  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  هگنآ 
.دندزب ینزرب ؛ فد  همطاف  يارب  یمّرخ  نیا  هب  تفگ :  تفر و  نانز  هرجح  رد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و  دندوبرب ،

رازاب هب  اـت  متفرگرب  عرد  متـساخرب و  نم  تفگ :  یلع  .ینک  فرـص  راـک  نیا  رد  اـت  شورفب  تعرد  زیخرب و  تفگ :  ار  یلع  هگنآ 
؟ یشورف یم  دنچ  هب  تفگ :  .يرآ  متفگ :  تسه ؟  (4) ییاهب عرد  نیا  یلع ! ای  تفگ :  ارم  دمآرب و  نم  شیپ  زا  یبارعا  هار  رد  مرب ،
اب مرد  و  مداد ، وا  هب  عرد  نم  داد و  نم  هب  وا  رد  مرد  دـصناپ  تفرگرب   (5) يا هّرُـص  درک و  نیتسآ  رد  تسد  .مرد  دصناپ  هب  متفگ : 
 : متفگ یتخورف ؟ یک  هب  تفگ :  .کنیا  اـهمرد  مرد و  دـصناپ  هب  متخورفب  متفگ :  يدرک ؟ هچ  تفگ :  ارم  مدروآ ، لوسر  کـیدزن 

عرد يدـمآزاب ، وـت  هک  نآ  زا  شیپ  و  دوـب ، لـیربج  تفگ :  .هّللا  لوـسر  اـی  هن  مـتفگ : ار ؟ یبارعا  نآ  یتخانـش  تـفگ :  .یبارعا  هـب 
.داد نم  اب  عرد  دروآزاب و 

رخب يزیچ  همطاف  نم  رتخد  يارب  ور و  رازاب  هب  رکباب ! ای  تفگ :  داد و  وا  هب  تفرگرب و  مرد  نآ  زا  یتشم  دـناوخب و  ار  رکبوبا  هگنآ 
وا اب  ار  لالب  ناملس و  .دیاب و  راک  هب  ار  ناشیا  هک 

داد سیمُع  تنب  ءامسَا  هب  تفرگرب و  رگید  یتشم  .نآ و  لمح  رد  دننک  يرای  وا  اب  ات  داتسرفب 

.رخ بیط  همطاف  يارب  ورب  تفگ :  و 

يرتسب نآ  هب  متفرب و  تفگ :  .هن  تسـش و  یتـیاور  هب  دوب و  مرد  هس  تسـش و  دوب  هداد  نم  هب  لوسر  هک  اـهمرد  نآ  تفگ :  رکبوب 
و ، (6) هدنگارب وا  رد  مشپ  رصم ، شیخ  زا  مدیرخ 

ص:74

(. دور یم  راکب  مه  یگدنکارپ  ینعم  هب  تسا  دادضا  تاغل  زا  لمَش :   ) ناتعمج ناتلمَش :  - 1
.امرخ هروغ  لخن ، هفوکش  يامرخ  هزات ، يامرخ  رُْسب :  - 2

.دییابُرب ییابُِرب :  - 3
.یشورف ییاهب :  - 4

.یمرچ هسیک  هسیک ، هّرُص :  - 5
.هتشابنا هدشرپ ، هدنگآرب :  - 6
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، دنچ ییوبس  و  دنچ ، يا  هزوک  و  بآ ، ِنآ  زا   (2) يا هبِرق  و  ، (1) یناوَطَق ییابع  و  هدنگآ ، وا  رد  فیل  میدا  يا  هّدخم  و  میدا ، یعطن 
و دـیرخب ، مرد  راـهچ  هب  ینالبنـس  ینهریپ  یـشرُقلا  بْهَو  نب  بْهَو  تـیاور  هـب  و  نیمـشپ ، يا  هدرپ  و  وـضو ، يارب   (3) يا هرهطم  و 

.زبس ییوبس  ریش و  يارب   (6) یبعق یبایسآ و  يرجه و  يریصح  و  ، (5) هزاس زا  وا  شرف  یتخت  و  مرد ، راهچ  هب   (4) یعنقم

همَلَس ّما  هرجح  رد  لوسر  و  میدروآ ، لوسر  شیپ  لالب و  یضعب  ناملس و  یضعب  متفرگرب و  نم  یـضعب  عاتم  نآ  زا  تفگ :  رکبوبا 
ایادـخراب .ُفَزَخلا  مِِهتَِینآ  ُّلَـج  ٍمْوَِقل  ْكِراـب  ّمهّللا  تفگ :  درک و  نامـسآ  يوس  رـس  تسیرگب و  دـیرگن ، نآ  رد  نوچ  لوسر  .دوـب 

؛ مِهِزاهَج ِیف  ٍدّمُحم  ِلآل  كِراب  ّمهّللَا  تسا ، لافُس  ناشیا  ياهثاثا  رتشیب  هک  ار  یموق  رم  نک  تکرب 

.ناشزاهج رب  ار  دمحم  لآ  نک  تکرب  ایادخراب 

.تجاح تقو  هب  ات  راد  هگن  تفگ :  داد و  هملس  ّما  هب  مرد  یقاب  و 

تقو ره  و  تشاد ، یم  مرـش  نکل  دوب و  راک  نآ  ّقلعم  قاتـشم و  وا  لد  همه  درک و  فّقوت  هام  کی  اـج و  نآ  زا  تفرب  نینموملاریما 
هچ مداد ، وـت  هب  ار  ناـهج  ناـنز  نیرتـهب  نم  هک  یناد  یم  یلع ! اـی  یتـفگ :  توـلخ ، هب  يدـید و  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  هک 

.وت تفج  تسوکن 

؟ امـش لْمَـش  عامتجا  هب  دوش  نشور  ام  مشچ  ات  یهاوخ  یمن  زاب  ار  همطاف  ارچ  ردارب ! ای  تفگ :  لیقع  دـمآرب ، نیرب  هاـم  کـی  نوچ 
نیا زا  شیب  نم  تبغر  هک  هّللاو  ردارب ! ای  تفگ :  یلع 

ار نمیا  ُّما  هار  رد  .دـنتفرب  دنتـساخرب و  .مییوگب  لوسر  اب  ثیدـح  نیا  میورب و  اـت  اـیب  تفگ :  ارم ، دـنک  یم  عنم  اـیح  نکل  و  تسا ،
، يدرگزاب تمالس  هب  امـش  تفگ :  راک ، نیا  هب  میور  یم  يادخ  لوسر  شیپ  دنتفگ :  يور ؟ یم  اجک  تفگ :  .لوسر  هالوم  دندید 
وا اب  ثیدح  نیا  تفر و  هملـس  ّما  کیدزنب  تفرب و  هگنآ  .مییوگب  ام  ات  دـیآ  تسار  نانز   (7) نافز هب  هک  دشاب  یثیدـح  نیا  تفگ : 

درک رضاح  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  نانز  داتسرف و  سک  وا  .تفگب 

هجیدخ رگا  هک  يراک  يارب  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  هملـس  ما  يا ؟ هدش  عمتجم  هچ  يارب  تفگ :  دمآرد و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
اجک هجیدخ  دـننام  تفگ :  هگنآ  تسیرگب ، دینـش  هجیدـخ  مان  نوچ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .يدوب  نشور  شمـشچ  يدوب  هدـنز 

قیدصت دشاب !؟

ص:75

.هفوک ناوطق  هب  تسا  تبسن  یناوطق :  - 1
.بآ کشم  هبِرق :  - 2

.تراهط يارب  یفرظ  هباتفآ ، هرهطم :  - 3
.دنبور يرسور ، يا  هعنقِم  یعنقم :  - 4

.اهخن اهنامسیر و  زا  هتفاب  هزاس :  - 5
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.دوگ هت  كاغم و  باقشب  بعق :  - 6
.نابز نافز /  - 7
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نید رب  داد  تّوـق  ارم  و  ارم ، دـندرکب   (1) شحوتـسم نامدرم  نوچ  دوب  نم  سینا  دـندرک و  بیذـکت  ارم  نامدرم  هک  هگنآ  ارم  درک 
، لام ناج و  هب  نم  اب  درک  تدعاسم  تاساوم و  يادخ و 

وا رد  هک  زبس  دّرمز  زا  تشهب  رد  يا  هناخ  هب  مهد  تراشب  ار  وا  ات  دومرف  ارم  یلاعت  يادخ  و 

.دشابن  (2) یتَّجَض یبَصَن و  یبغَت و 

، تفر يدزیا  تمحر  راوج  اـب  وا  هک  تسا  نآ  زج  دـشاب ، نآ  زا  شیب  ییوـگ  هجیدـخ  زا  وـت  هچ  ره  هّللا ! لوـسر  اـی  دـنتفگ :  ناـنز 
ای .دانک  رشح  وا  اب  ار  ام  دانک و  اّنهم  ار  وا  یلاعت  يادخ 

ثیدـح نیا  تفگن  ارچ  تفگ :  لوسر  .یهد  وا  اب  ار  همطاـف  هک  دـهاوخ  یم  بلاـط -  یبا  نب  یلع  وت -  ّمع  رـسپ  ردارب  هّللا ! لوسر 
.ار وا  دنک  یم  عنم  ایح  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  ارم ؟

ُّما نوچ  یلع  .دهد  باوج  هچ  ات  دوب  هتسشن  دّصرتم  یلع  تفرب و  وا  .ناوخب  ار  یلع  ورب  نمیا ! ُّما  ای  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
مرـش تفر  لوسر  شیپ  تساـخرب و  یلع  .دـناوخ  یم  ار  وت  تفگ :  یتـفگ ؟ ار  وا  هچنآ  رد  لوسر  تفگ  هچ  تفگ :  دـید ، ار  نمیا 

ًاّبُح َو تفگ :  هّللا ! لوسر  ای  یلب  تفگ :  مهد ؟ وت  اـب  ار  تتفج  هک  یهاوخ  یم  یلع ! اـی  تفگ :  لوسر  .هدـنگفا  شیپ  رد  رـس  هدز ،
.یلاعت هّللاءاشنا  نا  بشادرف  ای  بشما  (3) ًهَمارَک

نیا هب  تفگ :  داد و  یلع  هب  تفرگرب و  یتشم  اج  نآ  زا  .دروایب  رایب ، مداد  ار  وت  هک  همطاـف  ياـهمرد  نآ  تفگ :  ار  همَلَـس  ُّما  هگنآ 
.دیرخب تفرب و  وا  هنیتسام ، رخ و  امرخ  نغور و  واگ 

.دیرخب تفرب و  بیط ، رخ و  هماج  نیا  هب  هک  داد  ار  رمع  تشادرب و  رگید  یتشم  و 

دمآ و همثیخ  نب  دعس  .يرتش  دروآ و  دنفـسوگ  جنپ  دمآ و  عیبّرلا  نب  دعـس  .يرتش  يواگ و  دروآ و  دنفـسوگ  هد  دمآ و  ذاعُم  دعَس 
راـهچ يواـگ و  دروآ و  يرتش  دـیز  نب  هجراـخ  .اـمرخ و  يراورخ  دروآ و  يدنپـسوگ  دـمآ و  يراـصنا  بّویا  وبا  و  دروآ ، رتش  ود 

یکشم دنپسوگ و  تسیب  دروآ و  امرخ  راورخ  جنپ  دمآ و  ناّفع  نامثع  .دروآ  امرخ  راورخ  جنپ  دمآ و  فْوَع  نمحرلادبع  .دنپـسوگ 
.اج نآ  دش  عمج  رایسب  يایاده  ات  دندروآ  يا  هّیده  دندمآ و  هباحص  زا  سک  ره  و  نغور ، واگ 

دوب مدنگ  هچنآ  ات  دومرفب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .یتفرذپن  هقدص  ار و  نآ  يدادب  ضوع  یتفرذپ و  هیده  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
ات هباحص  زا  داد  یبیصن  ار  سک  ره  و  دندرک ، هقرفت 

ص:76

.هدز تشحو  شِحوتسم :  - 1
.هلان رازآ و  یتخس و  جنر و  تّجض :  بَصَن -  بَعَت -  - 2

.يراوگرزب لیم و  یتسود و  اب  ًهَمارک :  ًاّبُح و  - 3
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ار نادنپسوگ  ناواگ و  نیا  هک  ندوب  دیاب  لوغشم  نآ  هب  ار  وت  ارم و  بشما  یلع  ای  تفگ :  ار  یلع  .دنتخپب و  دندرک و  درآ  دندربب و 
هدرک ماـمت  دوـب  زور  هک  درک  یم   (1) لّـصفم مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـنک و  یم  تسوپ  تشک و  یم  یلع  نینمؤـملاریما  .میـشکب 

.دندوب

 : تفگ دناوخب و  ار  هباحـص  داتـسرف و  سک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دوب  زور  نوچ  .مدیدن  نوخ  رثا  تسد  رب  تفگ :  نینمؤملاریما 
راب رب  اهگید  دندش و  هنهرب  هباحص  میزاسب و  یلع  همیلو  ات  دوخ ، نایلاوم  دوخ و  دیهد ، يرای  ارم  تسا ، یمّرخ  فافز و  زور  زورما 

دنداهن و

.دندرک رب  شتآ 

، دید ناشیا  ّدج  نوچ  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دندرک  یم  شتآ  یهورگ  دنتـسش و  یم  یهورگ  دندرک و  یم  هراپ  تشوگ  یهورگ 
(2) َِکلْضَف ْنِم  مِِهلُْخت  َِکتَمحَر و ال  نِم  مُهِْسیُؤت  َِکتَعاط َو ال  یلَع  مُْهنِعَا  ّمهّللا  تفگ :  ار ، ناشیا  درک  اعد 

زیخرب و تفگ :  ار  یلع  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .هدرک  ّدَـعُم  اهماعط  دـندوب و  هتخاس  اهخبط  همه  تشذـگب  زور  زا  تعاس  ود  نوچ 
هنیدم رد  ار  چیه  و  نک ، رـضاح  ناوخب و  ار  همه  ناکدوک  ناگدنب و  نایلاوم و  نادرم و  زا  ار  هنیدم  لها  ار و  راصنا  رجاهم و  هلمج 

رهش و رد  یضعب  دنا ، هدنگارپ  موق  نیا  و  منک ؟ هنوگچ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  یلع  .یناوخن  ار  وا  هک  نکم  اهر 

؟ ناشیا اب  مسر  هنوگچ  نم  اهناتسامرخ ، اهرازتشک و  رد  رهش  نوریب  یضعب 

يادـخ لوسر  ینک  تباجا  نامدرم  يا  هّللا ِ؛  َلوسَر  اُوبیجَا  ساّنلا  اهُّیَا  ای  هک  وگب  هد و  زاوآ  ور  هناـخ  نیا  ماـب  رب  وت  یلع ! اـی  تفگ : 
يادـخ رب  نم  تمارک  زا  برغم  هب  يرهب  دنـشاب و  قرـشم  هب  يرهب  رگا  دـناسرب و  ناـشیا  شوـگ  هب  وـت  زاوآ  یلاـعت  يادـخ  هک  ار ،

: یلاعت هلوق  کلاذ  و  دیناسرب ، قیالخ  شوگ  هب  درک  توعد  ّجح  اب  ار  قلخ  نوچ  میهاربا  زاوآ  هک  نانچمه 

زاوآ تفر و  هناخ  ماـب  رب  یلع  نینمؤملاریما  (3)« ٍقیمَع ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  نیتأی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو  َكوتأی  ِّجَـحلاب  ساـّنلا  ِیف  نِّذا  «َو 
کیَّبل دنتفگ :  دنداد و  باوج  همه  ات  دـیناسرب  دـندوب ]  ] هنیدـم جراخ  هنیدـم و  رد  هک  نانآ  شوگ  هب  وا  زاوآ  یلاعت  يادـخ  دادرد ،

.دندمآ یم  باتش  هب  ياج  ره  زا  دنداهن ، رس  مدرم  و  َْکیَدعَس ، ّیبّنلا َو  َیِعاد  ای  کیَّبل 

ص:77

.رگیدکی زا  ادج  ادج  لصف و  لصف  لَّصفُم :  - 1
.نادرگم ناشدیماان  تدوخ  تمحر  زا  نک و  يرای  دوخ  تعاط  رب  ار  نانآ  ادنوادخ ! - 2

 . هیآ 27 جح 22  هروس  .دنیایب  وت  دزن  رود  ياههار  زا  هدیکت  نارتش  رب  راوس  ای  هدایپ  ات  ناوخارف  جح  هب  ار  مدرم  و  - 3
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زا دنامن  چیه  هنیدـم  رد  ات  دـندادب  نان  ار  مدرم  و  دـندروایب ، ماعط  دـندنگفیب و  اهعطن  دجـسم  رد  ات  دومرفب  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
ماعط نآ  زا  ِّالا  ناگدرب  ناکدوک و  نانز و  نادرم و 

.مالسلا هیلع  لوسر -  تکرب  زا  دنامب  رایسب  ماعط  و  تشادرب ، درادرب  يزیچ  تساوخ  هک  ره  و  دندش ، ریس  دندروخب و 

لوسر ای  تفگ :  بّویا  وبا  .دنفـسوگ  نآ  زج  دنامن  چـیه  ماعط  رگید  هس  زور  .دـندروخب  ماعط  یقاب  دـندمآزاب و  زور  رگد  رب  مدرم 
مشخ وا  رب  تسا ؟ هداتفا  هچ  ار  دنفسوگ  نیا  هّللا !

متـشادن و نیا  زج  نیا  هّللاو  تسا ؟ مارح  شتـشوگ  ای  تسا ؟ كدنا  هک  تسا  رقحتـسم  هک  نآ  يارب  ای  شدنوادخ ؟ رب  ای  دنا  هتفرگ 
وا هک  نک  ریخأت  ار  وا  تفگ :  لیربج  دشکب ، ار  وا  ات  هک  تساوخ  یلع  بّویا ! ابا  ای  تفگ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .یمدرک  ادـف  ّالا 

.ندوب دهاوخ  يراک  ینأش و  ار 

 : تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تخپب و  دـنَکب و  تسوـپ  تشکب و  ار  دنفـسوگ  نآ  اـت  دوـمرف  ار  يراـصنالا  ریَبُـج  نب  دـیزی  هگنآ 
رگید .دنداهنب و  اهنت  دنفسوگ  نآ  ات  دومرفب  لوسر  تخپب و  درک و  نانچمه  نکـشم ، شاهناوختـسا  ار و  دنفـسوگ  نیا  نک  لّصفم 

چیه نآ  ياهناوختسا  يادخ و  مان  هب  ماعط  نیا  زا  يروخب  تفگ :  ار  ناشیا  لوسر  .دندناوخ  زاب  ار  هباحـص  هلمج  دندرک و  ادن  هراب 
هدنز ار  وا  یلاعت  يادخ  ات  درک  اعد  داهن و  تسوپ  رد  دـندرک و  عمج  وا  ياهناوختـسا  ات  دومرفب  لوسر  دـندرک ، نانچمه  .ینکـشم 

ای تفگ :  دمآ و  لیربج  .درک 

رحب ّرب و  (1) و  لبج لْهَـس و  برغ و  قرـش و  ایند  همه  هک  یهاوخب  نم  زا  زورما  رگا  دیوگ  یم  دنک و  یم  مالـس  تیادـخ  دـمحم !
ار تقو  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .اـهمان  نیا  يراوـگرزب  زا  منکب  مرآزاـب  تسا  هتـشذگ  هچره  اـت  یهاوـخ  رگا  منکب ، لـیاز 
و داد ، بّویا  ابا  هب  لوسر  درک و  هدنز  ار  نآ  یلاعت  يادخ  تسا ، شیورد  هک  مهد  بّویا  وبا ]  ] اب ات  مهاوخ  یم  دنفسوگ  نآ  يایحا 

.داد رایسب  تکرب  نآ  لسن  نآ  زا  ار  بّویا  وبا ]  ] یلاعت يادخ 

وا زا  هک  يرامیب  ره  ات  درک  نارامیب  يافش  ببـس  وا  ریـش  یلاعت  يادخ  ...دش و  تدایز  نیقی  ار  ناشیا  دندیدب ، نآ  نوچ  ناناملـسم 
...يدندناوخ هثوعبم »  » هنیدم نامدرم  ار  دنفسوگ  نآ  هک  يدش  تسرد  نت  يدروخب 

ار و نمیا  ّما  دناوخب و  ار  هملس  ّما  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دندش ، قّرفتم  مدرم  نوچ 

ص:78

.هوک لَبَج :  .هتشپ  هوک و  نودب  راومه و  هار  لْهَس :  - 1

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


.ییارایب ار  وا  ینک و  مایق  همطاف  راک  هب  تفگ :  ار و  راصنا  رجاهم و  نانز  هصفح و  هَدْوَس و 

تفگ و هشیاع  .نابات  وا  مشچ  ود  نایم ]  ] میدید يرون  مییارایب ، ار  وا  ات  میدـش  وا  کیدزن  رد  نوچ  تفگ :  نمیا  ّما  تفگ و  هشیاع 
ياه هماج  وا  میتفرگ ، وا  نتـسارآ  رد  میتسـشنب و  .میدوب  هدـیدن  نآ  لثم  هک  یتمـشح  یلامج و  باتفآ و  رون  نوچ  تفگ :  نمیا  ُّما 

، میدرک یم  وا  رب  دندوب  هدیرخ  هک  بیط  نآ  و  میدیناشوپ ، وا  رد  اه  هماج  نآ  .دروایب  هجیدخ  شردام 

و میدوب ، هدینـشن  نانچ  زگره  ام  هک  دروآ  بـالگ  يا  هراـپ  تفرب و  هگنآ  مراـیب  نآ  مورب و  نم  تسا  بیط  يا  هراـپ  ارم  تفگ :  وا 
.رتشوخ  (1) رفذا کشم  زا  راب  رازه  فیطل  یغرم  ياهرپ  دننامب  دروآ  رگید  يزیچ 

قرع يدمآ  رد  وا  هک  هاگمرگ  تقو  رد  هک  تسا  لوسر  قرع  بآ  نیا  اّما  تفگ :  هّللا ؟ لوسر  تنب  ای  تسیچ  نیا  تفگ :  هملـس  ُّما 
.مدرک یم  عمج  ییاج  رد  یمتفرگب ، وا  قرع  نآ  نم  هدرک ،

نم يداـتفیب ، اـهکزیچ  وا  زا  یتساـخرب  نوـچ  يدــنتفگ ، یبـلکلا  هَـیْحِد  ار  وا  يدــمآ ، مردــپ  کـیدزنب  يدرم   : (2) بَغَز نیا  اـّما 
.مدروآ شیپ  تسا  راک  هب  ارم  هک  زورما  یمتفرگرب ،

هک ار  وت  کـنُخ  نکل  و  دوب ، لـیربج  نآ  دوبن ، یبلکلا  هیحد  نآ  ! (3) هّیُنب ای  تفگ :  دینـش ، یم  ثیدح  نیا  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
ار وا  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  بجع  هچ  نیا  زا  تفگ :  هگنآ  .تسا  نیلـسرملا  دّیـس  یناشیپ  قرع  تسا و  نیما  لیربج  ِرَپ  زا  وت  بیط 

تفگ ارم  درک ، یم  حیبست  رافغتـسا و  وا  مدش ، لوسر  کیدزن  رد  رگید  زامن  نم  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  ...دیرفآ  تشهب  هویم  زا 
هناخ اب  ار  وت  لها  بشما  هک  نکب  ندرک  دیاب  نم  هک  يزاس  یلع ! ای  : 

راوید نیا  زا  هک  متفرگ  ارف  یبوچ  و  اج ، نآ  مدرتسگب  مدروایب و  مرن  گیر  يا  هراپ  متفر و  هناخ  اـب  نم  تفگ :  ندروآ  دـنهاوخ  وت 
هدـیرخ هچنآ  و  مداهنب ، دوب  فیل  زا  يا  هّدـخم  مدـنگفا و  زاب  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  و  دـننگفا ، وا  رب  هماج  هک  مداـهن  راوید  نآ  اـت 

.دندروآ نم  هناخ  اب  میداد -  حرش  هک  همطاف -  زاهج  زا  دندوب 

وگب ناسرب و  مالس  نم  زا  ار  ناشیا  تفگ :  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  بلّطملادبع و  نارتخد  هب  داتسرفب  ار  سیمُع  تنب  ءامسا  لوسر ،
اب همطاف  بشما  هک :  دیوگ  یم  يادخ  لوسر  هک 

ص:79

.صلاخ وبزیت و  رفذَا :  - 1
.رَپ هزیر و  يوم  زُرپ و  بَغَز :  - 2

.مکرتخد يا  هّیُنب :  ای  - 3
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.ییآ رضاح  دوش ، یم  یلع  هناخ 

بشما همطاف  تبحص  رد  تفگ :  دندوب ، هدمآ  رضاح  هلمج  نانز  نآ  .دمآ  هناخ  اب  درک و  نتفخ  ماش و  زامن  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
يادخ دیمحت  ریبکت و  .ددنـسپم و  يادخ  هک  يزیچ  ییوگن و  شحف  یناوخزجر ، و  ینک ، یمّرخ  يرب و  یلع  هناخ  هب  ار  وا  يورب و 

.ییوگ

وا رـس  رد  يرداچ  دندرک ، وا  رب  اهنع -  هّللا  یـضر  هجیدـخ -  ثاریم  زا  دوب  ار  وا  هک  یّیلُح  دنتـسارایب و  ار  همطاف  دـندمایب و  ناشیا 
ًادّمُحم َو َمرکَا  ام    ُ هّللا ِّالا  َهِلا  ال  دنتفگ :  یم  دنتفر و  اج  نآ  و  دنداتـسارد ، وا  درگادرگ  تشهب و  زا  دندمآ  ورف  روح  داتفه  دـنداد و 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  تفگ :  ّيراصنالا  هّللادـبع  نب  رباج  .يادـخ  رب  وا  تیبلا  لها  دّـمحم و  دـنا  یمارگ  هچ  هّللا ِ؛  یلَع  ِِهتَیب  َلـهَا 
وا اب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و  تفرگ ، وا  نانع  ات  دومرف  ار  ناملـس  و  دـناشنرب ، ار  وا  دـندرک و  نیز  ار   (1) شیابهش رتسا  ات  دومرفب 

...حالس اب  دنتفر و  یم  شیپ  رد  ناشیا ، زج  رفعج و  لیقع و  هزمح و  زا :  تیبلا  لها  تفرب و 

...دوب ریخلا  هملـس  ُّما  تفگ :  زجر  ناشیا  زا  هک  سک  لوا  .دنتفگ  یم  زجر  دنتفر و  یم  شیپ  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نانز  و  ... 
...ریخ هب  درک  اعد  ار  وا  دش و  داش  دینشب  نیا  نوچ  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنتفگ  یم  زاب  لوا  تیب  نانز  و 

هیلع لوسر -  و  دـندز ، یم  تسد  دـندناوخ و  یم  راعـشا  دـندش و  يارـس  رد  ناـنز  دنتـشگرب و  نادرم  دندیـسر  يارـس  ِرَد  هب  نوچ 
.دناوخب ار  وا  داتسرف و  سک  لوسر  .دوب  دجسم  هب  یلع  دش و  رگید  يارس  رد  مالسلا - 

.ایح طرف  زا  هدنگفا  شیپ  رد  رس  دمآ ، لوسر  شیپ  وا 

وا رایب ، ار  همطاف  ورب و  تفگ :  ار  نمیا  ّما  و  دناشنب ، دوخ  رب  ار  وا  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

؟ تسیک لوسر  َِرب  تفگ :  وا  .نک  تباجا  ار  يادخ  لوسر  هّللا ؛ لوسر  یبیجأ  تفگ :  دمایب و 

وا داب ! وت  يادـف  نم  ناج  متفگ :  نم  تسوا ! اـب  رگید  يدرم  لوسر و  شیپ  میآ  هنوگچ  یئاـیحاو ! تفگ :  تسیرگب ، .یلع  تفگ : 
.بَبَس بَسَن و  هب  تسا  نامدرم  نیرتکیدزن  تسوت و  ّمع  رسپ  رهوش و  تسین ، هناگیب  وت  زا 

وا دناشن و  دوخ  تسار  نار  رب  ار  وا  تسیرگب و  لوسر  دـمآ ، لوسر  شیپ  نوچ  .هدز  مرـش  دروآ  یم  ار  وا  تفرگ و  وا  تسد  هگنآ 
هک يرِگَم  ردپ  ناج  تفگ :  تفرگرب و  رد  ار 
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ُنَتَخلا و َمِعن  و  وا ، هب  يرتراوازس  ار  وت  هک  ریگب  تفگ :  داهن ، وا  تسد  رد  همطاف  تسد  تفرگ و  یلع  تسد  هگنآ  تسا ، حرف  ناوا 
، ناـنِرَتقَی ِْنیَمَجن  ِناـیِقَْتلَی َو  ِْنیَرحبب  ًاـبحرَم  تفگ :  هگنآ  .ارم  یقیفر  ردارب و  داـماد و  کـین  وـت  و  تنا ]  ] ُبِحاّـصلا َمِعن  ُخَـالا و  َمِعن 
وا ات  شاب  راتسرپ  نوچ  وا  شیپ  تفگ :  ار  همطاف  هگنآ  .دنتسویپ  رگیدکی  هب  هک  هراتس  ود  هب  دندیسر و  مه  هب  هک  ایرد  ود  هب  ابحرم 

...دشاب هدنب  نوچ  ار  وت 

.تفر یمن  دوب و  همطاف  َِرب  نز  کی  دـیرگن  زاب  لوسر  .دـنتفرب  هلمج  نانز  .داب  امـش  رب  تمحر  هک  يدرگزاب  تفگ :  ار  ناـنز  هگنآ 
ای تفگ :  یتـفرن ؟ ارچ  تفگ :  .ما  سیَمُع  تنب  ءامـسَا  نم  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ :  دور ؟ یمن  هـک  تـسیک  نز  نـیا  تـفگ :  لوـسر 

.مرآ ياجب  هجیدخ  تیاصو  ات  مهاوخ  یم  هّللا ! لوسر 

متفگ .تسیرگب  دیرگن و  وا  رد  دوب  وا  شیپ  همطاف  و  مدوب ، رضاح  هجیدخ  کیدزنب  يزور  تفگ :  تسا ؟ ّتیـصو  هچ  نآ  تفگ : 
، منک یم  رکـش  نآ  يارب  ار  يادخ  و  تسا ، نینچمه  تفگ :  دادن ؟ ار  سک  تسا  هداد  ار  وت  يادـخ  هچنآ  و  ییرگ ؟ یم  هچ  يارب  : 
هک دـشابن  سک  دـنهد  رهوش  هب  هک  نآ  تقو  هب  دـنام و  اهنت  همطاـف  موش و  يادـخ  شیپ  اـب  نم  هک  تسا  نآ  زا  نم  هشیدـنا  نکل  و 

یـشاب تایح  رد  وت  رگا  هک  ّلجوّزع -  يادخ -  هب  وت  رب  مهد  یم  دنگوس  ار و  وت  منک  یم  ّتیـصو  .دشاب  وا  سینا  دـنک و  وا  دّـهعت 
ار همطاف  يرادب و  رامیت  نیا 

.ینکن اهر  اهنت 

وا ات  شاب  وا  َِرب  يا  هتفه  ات  زور  هس  يا ، هدرک  هشیدـنا  وکن  ءامـسا  اـی  تفگ :  درک و  اـعد  ار  وا  تسیرگب و  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.دنامن اهنت 

 : تفگ یلع  .دش  نشور  هناخ  ات  تفاتب  همطاف  يور  زا  رون  نادـنچ  تفگ :  ءامـسا  دـناشنب ، غارچ  مرـش  زا  همطاف  تفرب  لوسر  نوچ 
مالسلا هیلع  لوسر -  هب  دوب  هدننام  کین  کین  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  نآ  يارب  تفرگب  یتبیه  ارم  مدیرگن ، همطاف  يور  رد  نم 

.تاراشا لیامش و  نتفگ و  نتفر و  تماق و  يور و  هب  - 

 : تفگ ءامسا  هّللا ، ُمُکَمِحَر  ُلُخْدَاَء  مُکیَلَع  ُمالّسلا  تفگ :  قفرب و  یندزب  رد  دزب  رد  دمایب و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دش ، زور  نوچ 
داد دنگوس  لوسر  .دنزیخرب  ات  دنتـساوخ  دمآرد ، لوسر  نوچ  .دندوب  یمیلگ  ریز  رد  دادماب  دزن  زا  ناشیا  و  مداشگب ، رد  متـسجب و 

ناشیا رب 
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کی تفرگرب و  رد  یلع  ياپ  کی  درک ، ناشیا  نایم  رد  اهیاپ  و  تسـشنب ، ناشیا   (1) نانیارس رب  دمایب  هگنآ  .یـشاب  دوخ  لاح  رب  هک 
وا تسا  رای  کین  هّللا ِ؛  ِهَعاط  یلَع  َیِه  نْوَعلا  َمِْعن  تفگ :  ار ؟ تلها  یتفای  هنوگچ  یلع ! اـی  هک :  ار  یلع  تفگ  هگنآ  .همطاـف  شیاـپ 

.داد باوج  نیمه  دیسرپب ، ار  همطاف  يادخ ، تعاط  رب 

یلع دیمد و  وا  رد  داب  دـناوخ و  اج  نآ  رب  نآرق  زا  یتایآ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دروایب ، رایب ، بآ  يا  هزوک  تفگ :  ار  یلع  هگنآ 
 : تفگ تخیر و  یلع  هنیـس  يور و  رب  بآ  نآ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .درک  نانچمه  .نک  اهر  وا  رد  یتّیقب  و  روخزاـب ، تفگ :  ار 

روخزاب تفگ :  ار  همطاف  دـناوخ و  وا  رب  نآرق  یتایآ  تساوخب و  بآ  رگید  راب  هگنآ  .ًاریهطت  َكَرَّهَط  َسجرلا و  َکـْنَع    ُ هّللا َبَهْذَا 
.وا رد  نک  اهر  يا  هراپ  و 

اعد ار  ناـشیا  هگنآ  ًاریِهطَت ؛ ِكَرَّهَط  َسْجّرلا و  ِکـْنَع    ُ هّللا َبَهْذَا  تفگ :  تخیر و  همطاـف  يور  رب  بآ  نآ  لوـسر  .درک  ناـنچمه 
.دمآ نوریب  درکب و 

یلَع تفگ :  لوسر  دنوش ، ادج  ات  دنتساوخ  دندوب ، ابع  ریز  رد  ناشیا  درک و  زاب  رد  ءامسا  دزب ، رد  دمایب و  هاگرحس  تقو  مّیـس  زور 
 : تفگ ار ؟ ترهوش  یبای  یم  هنوگچ  تفگ :  ار  همطاف  .تفر  نوریب  وا  ور ، دجـسم  هب  تعاس  کـی  تفگ :  ار  یلع  هگنآ  اـمُِکلاح ،

؛ ٍلَْعب ُْریَخ 

ِکَجَّوَز ِكابَا  َّنِا  دنیوگ :  یم  دننز و  یم  هنعط  ارم  شیرق  نانز  هک  تسا  هک  نآ  يوش ، رتهب 

.درادن یلام  ایند  زا  هک  تسا  هداد  شیورد  يدرم  هب  ار  وت  وت  ردپ  َهل ؛ َلام  ًامدعُم ال  ًاریقَف 

نیازخ و یلاعت  يادـخ  و  تسین ، شیورد  ترهوش  و  تسین ، شیورد  تردـپ  هک  نادـب  همطاف ! اـی  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
، دناد یم  تردپ  هک  ینادـب  نآ  وت  رگا  .مدرک و  ترخآ  رایتخا  مدرکن و  لوبق  نم  میـس ، رز و  زا  درک  هضرع  نم  رب  نیمز  ياهجنگ 

ایند تنیز  ایند و 

ار وت  نم  دنتفگ ، تقفش  قیرط  رب  هن  دنتفگ  نیا  هک  نانز  نیا  هک  نادب  .ددرگ  تشز  وت  مشچ  رد 

زا ملح  هب  و  رتشیب ] همه  زا  ملع  هب  و   ] تسا رتشیپ  همه  زا  مالـسا  هب  .ًاملِح  ْمُهُمَظْعَا  ًاملِع و  مُهُرَثْکَا  ًاملِـس َو  مُهُمَدـْقَا  ما  هداد  يدرم  هب 
وت رهوش  ار  یکی  درک و  وت  ردـپ  ار  یکی  دـیزگرب :  ار  درم  ود  درک و  یعـالّطا  نیمز  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب  ...رتـمیظع و  همه 

رهوش کین  درک ،

.ار ناشیا  درک  اعد  هگنآ  .دیامرف  ار  وت  هچنآ  هب  نکم  نایصع  وا  رد  .وت  رهوش  نیا  تسا 

ًاریخ   ُ هّللا ِكازَج  درگزاب  تمالسب  زین  وت  تفگ :  ار  ءامسا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هگنآ 
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رب مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .همطاف  اب  تخاس  تولخ  لوسر  تراشا  نامرف و  هب  نینمؤملاریما  دندنام و  اهنت  ناشیا  تشگزاب و  ءامـسا 
.درک نشور  مشچ  ناشیا  رادید  هب  دمآرد و  زور  رگد 

زگره نم  رد  وا  و  مدرکن ، راـیتخا  وا  تهارک  مدرزاـین و  ار  وا  هک  مدرک  یناگدـنز  ناـنچ  وا  اـب  نم  هک  هـّللاو  تـفگ :  نینمؤـملاریما 
دوب ارم  هک  مغ  ره  مدـیرگن  وا  رد  هک  هگ  ره  .تفر و  يدزیا  تمحر  راوج  اب ]  ] ات دوبن  نم  ياـضر  هک  درکن  يزیچ  و  دـشن ، یـصاع 

.مدشن هنامداش  نم  تفرب  ایند  زا  وا  ات  و  تفرب ،

دشاب هیبنت  ات  دمآ  هتشبن  ار  كّربت  دش ، زارد  هّصق  نیا  هچ  رگا  و  اهیلع -  هّللا  تاولص  همطاف -  جیوزت  هّصق  زا  هک  تسا  يا  هلمج  نیا 
.امهیلع هّللا  تاولص  ناشیا -  لیاضف  یضعب  رب 

! نک زاغآ  تناشیوخ  زا 

(1)! نک زاغآ  تناشیوخ  زا 

 - مالسلا هیلع  لوسر -   (2)« َنیبَْرقَالا َکَتَریـشَع  رِْذنَا  َو   : » داتـسرف تیآ  نیا  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  دـنک  تیاور  بزاع  نب  ءاربلا  ... 
يارب ات  دومرف  ار ]  - ] مالـسلا هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  درک و  رـضاح  بلاطوبا  يارـس  رد  ار  بلّطملادـبع  نادـنزرف  داتـسرف و  سک 

لهچ ددع  هب  دندمآ و  رضاح  ناشیا  .داهنب  نآ  هب  ناشیا  يارب  ریش   (4) یعاص تخاس و  یماعط  مدنگ   (3) يّدُم اب  يدنپسوگ  ناشیا 
هچب رتش  نآ  و  ماقم ، کـی  رب  يدروخب   (5) هعذـج هک  نآ  هب  دوب  فورعم  ناشیا  زا  يدرم  ره  .مک و  ای  شیب  درم  کـی  دـندوب ، درم 

نآ زا  دمآ  هدنخ  ار  ناشیا  دنداهنب  ناشیا  شیپ  ماعط  نوچ  .دشاب  یعاص  تسش  نآ  يدروخ و  زاب  ریش  زا   (6) یقْرَف دشاب و  هلاس  جنپ 
هیلع لوسر -  تسین ؟ ام  نآ  زا  درم  کی  ماعط  نیا  دروخ  هک  ندروخ ، دـهاوخ  هک  ماـعط  نیا  دّـمحم ! يا  دـنتفگ :  كدـنا و  ماـعط 

نآ زا  دندرک و  زارد  ماعط  نان و  هب  تسد  ناشیا  .وا  رب  يادخ  مان  دینک  دای  يادخ و  مان  هب  دیروخب    ِ هّللا مسب  اُولُک  تفگ :  مالسلا - 
دندش و ریس  دندروخب و  ماعط 

يزجعم تخاس و  یتیآ  ار  نیا  یلاعت  قح  و  دندش ، باریس  دندروخ و  زاب  ریش  عاص  نآ  زا 
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.مالّسلا هالّصلا و  هیلع  لوسر -  يوعد  قدص  رب 

يادـخ هک  ینادـب  بلّطملادـبع :  نارـسپ  يا  تفگ :  دـندوب ، هدـش  غراف  بارـش  ماعط و  نآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  تساخ  ياـپ  رب  هگنآ 
امش هب  و  مومع ، رب  داتسرف  ناقلخ  هلمج  هب  ارم  یلاعت 

نابز رب  هک  مناوخ  یم  هملک  ود  اب  ار  امش  نم  و  َنیبَْرقَالا .» َکَتَریشَع  رِْذنَا  َو   : » درک هلزنا  نم  رب  تیآ  نیا  و  صوصخ ، رب  ارم  داتسرف 
نآ هب  و  دنوش ،  (1) داقنم ار  امش  ناتّما  و  يوش ، کلام  مجع  برع و  رب  نآ  رب  امش  هک  تسا  نارگ  یگنس و  وزارت  رد  تسا و  ناسآ 
ارم وا  هک  ره  میوا ، لوسر  نم  و  تسا ، کی  يادخ  هک  یهد  یهاوگ  هک :  تسا  نآ  نآ  و  یبای ، تاجن  خزود  زا  یـسر و  تشهب  هب 
نم تفیلخ  دشاب و  نم  ریزو  دشاب و  نم  ّیـصو  دشاب و  نم  ردارب  راک  نیا  رب  ارم  دـنک  تنواعم  (2) و  ترزاوم نیا و  اب  دنک  تباجا 
َناک نِا  ِْرمَالا َو  اذَه  یلَع  َكُرِزاُوا  اَنَا  تفگ :  تساخ و  ياپرب  بلاط  یبا  نب  یلع  دادـن ، باوج  چـیه  سک  چـیه  .نم  سپ  زا  دـشاب 

رتنایرگ همه  زا  مشچ  هب  دوب و  رتکیراب  همه  زا  قاس  هب  رتهک و  همه  زا  لاس  هب  وا  و  ًانیَع ؛ ْمُهَعَمْدَا  ًاـقاس َو  ْمُهَـصَمْخَا  ًاّنِـس َو  مُهَرَغْـصَا 
.راک نیا  رب  منک  ترزاوم  ار  وت  نم  تفگ :  .دوب 

وا مه  .دادن  باوج  سک  .تفگزاب  نخس  نیا  هرابرگد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .تسشنب  وا  .نیـشنب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
رگید هس  راب  .نیـشنب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .راک  نیا  رب  ار  وت  منک  تنواـعم  نم  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  تساوخ و  ياـپرب 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  هّللا ! لوسر  ای  ار  وت  منک  ترزاوم  نم  تفگ :  تساخرب و  وا  مه  تساخنرب ، سک  تفگزاـب :  نخـس  نیمه 
ریزو ینم و  ّیصو  ینم و  ردارب  وت  هک  نیشنب  يدعب ؛ ْنِم  یتفیلخ  یثِراو و  يریزَو و  یّیـصَو و  یخَا و  َکَّنِاف  یلع ، ای  نیـشنب  تفگ : 

تفیلخ ینم و  ثراو  ینم و 

.نم سپ  زا  ینم 

َنَا َمْوَیلا  َُکِئنهَِیل  دنتفگ :  یم  ار  بلاطوبا  ازهتسا  قیرط  رب  دنتساخرب و  اج  نآ  زا  موق 

وت رب  ار  ترـسپ  ات  یتفر  تردارب  رـسپ  نید  رد  هک  بلاطوبا  يا  ار  وت  داب  كرابم  .َکیَلَع  َکَنبا  َرَّمَا  دَقَف  َکیخَا  ِنبا  ِنید  یف  َْتلَخَد 
رب تسا  هدروایب  دوخ  ریسفت  رد  ثیدحلا  باحصا  ماما  رّـسفم  یبلعث  تسام ، ناباحـصا  بتک  رد  هک  نآ  نوریب  ربخ  نیا  .درک و  ریما 

.رتمامت مادک  ره  دشاب  یتّجح  نیا  و  هجو ، نیا 

 : تفگ تساخرب و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دمآ ، تیآ  نیا  نوچ  هک :  درک  تیاور  هریرهوبا 

ص:84

.رادربنامرف عیطم ، داقنم :  - 1
.ندرک يرای  ندرک ، يریزو  ترزاوم :  - 2
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نم هک  دیرخ  زاب  يادخ  زا  ار  نتشیوخ  شیرق ! تعامج  يا  ًائیـش :    ِ هّللا َنِم  مُْکنَع  ینْغ  ُا ]   ِ] هّللا َنِم  مُکَـسُْفنَا  اوُرَتِْشا  ٍشیُرق  َرَـشْعَم  ای 
ینب ای  .يزیچ  مناریزگن   ] يادخ زا  ار  امش 

َنِم ْمُْکنَع  ینُْغا  ال  هّللا ، لوسر  هّمع  هّیفـص ، ای  بلّطملادـبع ، نب  سابع  ای  هّللا ، لوسر  تنب  همطاف  ای  فانم ، دـبع  ینب  ای  بلطملادـبع ،
اج نیا  زا  تسادـخ  اب  امـش  راک  اّما  ار ، امـش  مهدـب  یهاوخ  يزیچ  نم  لام  زا  رگا  منکن ، انغ  چـیه  ادـخ ] زا  ار  امـش  نم  ًائیـش ،   ِ هّللا

.دیور هتخاس 

مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  رد 

(1) مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  رد 

تبحـص و ّتلع  هب  دـنتفگ :  ّتلع ؟ هچ  هب  تفگ :  دـندرک ، تعیب  رکبوبا  رب  دـنتفگ :  ار  نینمؤملاریما  نوـچ  هک ، تسا  ربـخ  رد  و  ... 
ُنوُکَی َهباحّصلاب َو ال  ُهَفالِخلا  ُنوکَی  تفگ :  .تروشم 

هگنآ دشابن ! تبحص  تبارق و  هب  دشاب و  تبحص  هب  تفالخ  تفگ :  َِهبارَقلا ، َِهباحَصلاب َو 

 : تفگ

مُهَرُوُما َتْکَلَم  يروّشلِاب  َْتنُک  نِاَف 

ُبَّیُغ َنوریشُملا  اذَِهب و  َفیَکَف 

مُهَمیصَخ َتْجَجَح  یبرُقلِاب  َْتنُک  ْنِا  َو 

ُبَرقَا یبّنلاب َو  یلوَا  َكُْریَغَف 

ناریزو ناگدـننک و  ریبدـت  هک  یتروص  رد  روطچ ؟ روما  نیا  رد  سپ  یتشاد ، تسد  رد  ار  ناـنآ  روما  يروش  رد  رگا  سپ  همجرت :  ]
فلاخم رب  تبارق  يدنواشیوخ و  هب  رگا  و  .دنتسین - 

[ .تسا ص )  ) ربمغیپ هب  رتکیدزن  رتراوازس و  هک  تسه  یسک  وت  زا  ریغ  سپ  يدروآ ، لیلد  تّجح و 

مالسلا هیلع  یلع  لتق 

(2) مالسلا هیلع  یلع  لتق 

بیع دـنتفگب و  ناـشیا  لاوحا  ناریما و  ثیدـح  دـندمآ و  رـضاح  هّکم  هب  جراوخ  زا  یتعاـمج  هک  ...دـندرک  تیاور  رَیِـس  باحـصا 
...دندرک ّربکت  راهظا  ار و  ناشیا  دندرک 
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و منک ، تیافک  ار  هیواـعم  نم  تفگ :  یمیمتلا  هّللادـبع  نب  كَُرب  و  منک ، تیاـفک  ار  بلاـطوبا  یلع  نم  تفگ :  مَجُلم  نمحرلادـبع 
رب دندرک  قافّتا  دندروخ و  دنگوس  دنتـسب و  دهع  نیا  رب  نآ  ِدـعب  .منک و  تیافک  ار  صاعورمع  نم  تفگ :  یمیمّتلا  رکب  نب  ورمع 

بش رد  نیا  هک  نآ 

ص:85

ص 351. ج 15 ،  - 1
 . ص 385 ج 15 ،  - 2
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ار ینز  دوب ، هتفر  یتسود  کیدزنب  زور  کی  .تشاد  هدیشوپ  راک  نیا  و  دمآ ، دورف  هفوک  هب  مجلم  رـسپ  ...دننک  ناضمر  هام  مهدزون 
رضخالا تنب  ماّطَق  زا  مان  بابُّرلا  میت  زا  اج  نآ  تفای 

.تشاد یلامج  وا  دوب و  هتشک  ناورهن  هب  ار  وا  ردارب  ردپ و  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هّیمیتلا و 

(1)؟ يوش نم  مْکُح  هب  هک  ینک  تبغر  تفگ :  .هن  تفگ :  يراد ؟ رهوش  تفگ :  ار  وا  و  ودب ، دش  فوعشم  دیدب ، ار  وا  مجلم  رـسپ 
یبا نب  یلع  نتـشک  یکزینک و  یمالغ و  مهرد و  رازه  هس  تفگ :  دـشاب ؟ دـنچ  وت  رهم  تفگ :  .يرادـن  نم  رهم  تقاـط  وت  تفگ : 

.بلاط

مرد و هن  رگا  و  تسا ، نآ  نم  دوصقم  تفگ :  مناوت ؟ هنوگچ  بلاطوبا  یلع  نتـشک  اّما  منک ، لّمحت  كزینک  مالغ و  مرد و  تفگ : 
ردارب رهوش و  وا  هچ  .دوب  اور  مه  دشابن  كزینک  مالغ و 

راتفرگ رگا  و  دشاب ، شوخ  نم  اب  وت  شیع  یهجب ، وا  زا  ار و  وت  دیآرب  راک  نیا  رگا  نک  دـهج  تفگ :  ار  وا  هگنآ  .تسا  هتـشک  ارم 
.دوب ایند  میعن  زا  رتهب  ار  وت  ترخآ  باوث  يوش 

نیا لها  رب  هچ  مدوب ، هتفرب  رهـش  نیا  زا  یتّدم  هک  نآ  زا  سپ  ما  هدـمآ  راک  نیا  يارب  رهـش  نیا  هب  نم  هک  نادـب  تفگ :  مجلم  رـسپ 
.دوبن ناما  ارم  رهش 

ار دلاُجم  نب  نادْرَو  داتـسرف و ، سک  هگنآ  .راک  نیا  رب  دهد  يرای  دنک و  تدـعاسم  ار  وت  هک  مرآ  تسد  هب  يرای  نم  تفگ :  ماّطق 
.دنک تدعاسم  هک  درک  لوبق  وا  تساوخ ، يرای  وا  زا  و  بابُّرلا ، میَت  ْنِم  دناوخب 

رد ییوگ  هچ  بیـش ! يا  دوب :  یجراخ  يدرم  نیا  و  هَرََجب ، نب  بیَـش  وا  مان  تفگ  ار  يدرم  و  دمآ ، نوریب  هّللا -ُ   ُهَنََعل  مجلم -  رـسپ 
يراک (2) ؛ ًاِّدا ًاْئیَـش  َْتئِج  دََـقل  ُلُوبَهلا  َْکتَِلبُه  تفگ :  .بلاطوبا  یلع  نتـشک  تفگ :  تسیچ ؟ نآ  و  تفگ :  ترخآ ؟ اـیند و  فرش 

مییاـشگب و نیمک  دـیآ  نوریب  دادـماب  زاـمن  هب  نوـچ  هنیدآ ، دجـسم  رد  مینک  نیمک  تفگ :  دـشاب ؟ نکمم  هنوـگچ  يدروآ ، رکنم 
ار وا  ات  تفگب  رایسب  .مینک  لصاح  فرش  نیا  زا  ار  نتشیوخ  ار و  وا  میشکب 

.درک مرن 

يا همیخ  دوب و  هتفرگ   (3) فاکتعا وا  و  ماّطق -  کیدزنب  هنیدآ و  دجسم  هب  دندمایب  هگنآ 

ص:86

؟ ییآرد نم  جاودزا  دقع و  هب  ینعی  - 1
! يا هدیزای  تسد  یتشز  راک  هچ  هب  دنک  روگ  مگ و  ار  وت  تردام  - 2

.ندرک ینیشن  هشوگ  دجسم  رد  تدابع  يارب  - 3
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رد ییآ  نم  کیدزن  اب  ینک و  ربخ  ارم  دشاب  نآ  تقو  نوچ  تفگ :  .درم  نیا  نتـشک  رب  دش  تسرد  ام  يار  دـنتفگ :  ار  وا  و  هدزب - 
؛ نیعبرا هنس  ناضمر  هام  مهدزون  بش  دوب ، هبنـشراهچ  بش  نآ  و  دندش ، وا  کیدزن  اب  هگنآ  و  دنداتـسیاب ، دنچ  يزور  .هاگیاج  نیا 

.مالسلا هیلع  لوسر -  ترجه  زا  لهچ 

هک دنتـسشنب  رد  نآ  ربارب  رد  دـنتفرگرب و  اـهغیت  و  دـندرک ، ناـنچمه  .يدـنب  هنیـس  رد  نیا  تـفگ :  دادـب و  ریرح  دـنچ  يا  هماـج  وا 
، يدمآ دجسم  رد  وا  زا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

.نآ رب  ار  ناشیا  دوب  هدرک  تیوقت  وا  و  دندوب ، هتفگ   (1) ْسیَق ثعشَا  اب  ار  نیا  نیا ، زا  شیپ  و 

زامن اـج  نآ  بش  هک  یتعاـمج  اـب  درک  یم  زاـمن  دوب و  دجـسم  رد   (2) ّيدَـع نب  رجُح  .دـنک و  تنواعم  ات  دـمآ  رـضاح  بش  نآ  و 
هب باتـشب ]  ] باتـشب ُحـبُّصلا ، َکَحَـضَف  دَـقَف  َِکتَجاِحل  َءاجَّنلا  َءاجَّنلا  ار :  مجلم  رـسپ  تفگ :  یم  هک  دینـش  ثعـشَا  زا  وا  .يدـندرک 

.درک اوسر  ار  وت  حبص  هک  يراد  هک  یتجاح 

هدمآ هار  رگد  هب  وا  .منک  ربخ  ار  نینمؤملاریما  ات  مدمایب  رَوْعَا ؛ ای  ُهَْلتَق  متفگ :  .تساوخ  هچ  نوعلم  نآ  هک  متسنادب  نم  تفگ :  رْجُح 
.متفر هار  رگد  هب  نم  دوب و 

تعاس نیا  دندوب ، هدرک  تبقارم  بش  همه  موق  نیا  و  درک ، یم  رادـیب  دـندوب  هتفخ  هک  ار  ینامدرم  دـمآ و  دجـسم  رد  نینمؤملاریما 
.یشاب لوغشم  زامن  هب  هّللا ُ،  ُمُکَمِحَر  َهالَصلا  تفگ :  درک و  رادیب  ار  ناشیا  .دوب  هدربب  باوخ 

يزاوآ مدید و  ریـشمش   (3) قیرب نم  دنتـسجرب و  ناشیا  تفگب ، نیا  نینمؤملاریما  هک  لاـح  رد  تفگ :  يدْزَـالا  دّـمحم  نب  هّللادـبع 
درم ُلُجَرلا ؛ مُکَّنَتوُفَی  ال  تفگ :  یم  هک  مدینـش  نینمؤملاریما  زاوآ  .ِکباحْـصَِال و  ََکل و  ـال  ّیلَع  اـی  مکُحلا  ِهِّلل  تفگ :  هک  مدـینش 

.دندوب هدز  غیت  ار  وا  و  دهجب ! دوش و  تیاف  ات  دیابن 

و نینمؤملاریما ، رـس  نایم  رب  دزب  غیت  هّللا -ُ   هَنََعل  مجلم -  نمحرلادـبع  و  درکن ، راک  دـمآ و  قاط  رد  غیت  دزب ، غیت  هرََجب  نب  بیبش  اّما 
زا غیت  دنگفیب و  ار  وا  يدرم  غیت ، اب  دش  نوریب  دجسم  رد  زا  تسجب و  بیبش  اّما  .دنتشکب و  ار  نینمؤملاریما  هک  داتفا  دجسم  رد  زاوآ 

، ییوت هدنشک  دنیوگ  هک  دوبن  نمیا  دیسرتب و  دندیسر ، ناشیا  اب  مدرم  دشگب ، وا  ات  تساوخ  دتسب و  وا 

ص:87

.ناقفانم یلع ع و  نانمشد  زا  - 1
.ع یلع  ّصاخ  باحصا  زا  - 2

.ششخرد قرب و  قیرب :  - 3
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.تخیرگب درک و  اهر  ار  وا  تخادنیب و  غیت 

اناـمه تفگ :  .دـید  ار  وا  دـش ، يارـس  رد  وا  ِنآ  زا  یّمع  رـسپ  .داـشگ  یم  هنیـس  زا  ریرح  دـنکب و  هماـج  تفر و  هناـخ  اـب  بیبـش  و 
.تخادنیب شرس  دز و  وا  ندرگ  رب  تفرگرب  غیت  شّمع  رسپ  يرآ ! تفگ :  هن ، دیوگ :  ات  تساوخ  يا ؟ هتشک  وت  ار  نینمؤملاریما 

.داتفویب شغیت  دنگفیب و  ار  وا  دز و  وا  رب  تشاد  یمیلگ  يدرم  تخیرگ ، یم  مجلم  رسپ  و 

.تسا تیاور  کی  نیا  .تخیرگب و  دشرد و  مدرم  نایم  هب  تسجب و  رگید  هس  نآ  و  دندرب ، نینمؤملاریما  شیپ  دنتفرگب و  ار  وا 

هروس زا  تیآ  هدزای  دوب و  هدـناوخرب  دـمحلا  دوب و  هتـسبب  زاـمن  وا  دز و  زاـمن  رد  غیت  ار  وا  مجلم  رـسپ  هک :  تسا  نآ  تیاور  رگید 
، دیربن زامن  وا  .دز  تبرض  ار  وا  نوعلم  نیا  هک  ءایبنالا ،

شیپ دـنتفرگب و  ار  مجلم  رـسپ  .متفای و  رفظ  هک  هبعک  يادـخ  هب  ِهَبْعَکلا ؛ ِّبَر  ُتُْزف َو  تفگ :  داد و  مالـس  درکب و  کبـس  زاـمن  لـب 
َكِْرمَاب ُْرم  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ :  دندروآ و  نینمؤملاریما 

وا صاصق  هب  مریمب  نم  رگا  تفگ :  .يادخ  نمشد  رد  تست  يار  هچنآ  يامرفب  هّللا ِ؛  ِّوُدَع  یف 

...منیب وا  رد  دوخ  يار  منام  هدنز  رگا  و  ِسفَّنلاب ، ُسفّنلا  یشک ، زاب  ار 

ماعط و  وا ، يارب  ینک  زاب  راوخ  مرن و  يا  هماج  ار و  نیا  يربب  تفگ :  درک و  نیسح  نسح و  هب  يور  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
نم رگا  .تسامش  ریسا  وا  هک  ار  وا  یهد  کین 

نآ نینمؤملاریما  .يزوسب  ار و  وا  یـشکب  دـننک ، يربماغیپ  لتاق  اـب  هک  ینک  نآ  وا  اـب  مریمب  نم  رگا  و  منیب ، وا  رد  دوخ  يار  مناـمب ،
.روجنر دوب  نانچمه  زور  رگد  رب  بش و  نآ  زور و 

دمآ نوریب  یلع  ِنسح  .منیبب  ار  وا  ات  موش  نینمؤملاریما  کیدزن  رد  مود  زور  هک  متـساوخ  تفگ :   (1) هتاُبن غَبْصَا  دیوگ :  ربخ  يوار 
رد رب  متـسشنب  نم  دادـن ، لد  ارم  دنتـشگزاب ، تعاـمج  .تسا  روجنر  نینمؤملاریما  هک  يدرگزاـب  تفگ :  میدوب و  یتعاـمج  اـم  و  - 
 : تفگ دینـشب ، نم  زاوآ  نینمؤملاریما  .متـسیرگب  يارـس  نوریب  زا  زین  نم  دـمآرب  ناـکدوک  ناـنز و  هیرگ  زاوآ  دوـب ، یتعاـس  يارس 

نالف دنتفگ :  دندیرگنب و  دندمایب و  تسیک ؟ ات  يرگنب 

و هتفر ، شتحارج  زا  رایسب  نوخ  هتسب و  رـس  رب  درز   (2) يا هباصِع  مدید  ار  وا  .دـندرب  وا  شیپ  رد  ارم  ار ، وا  دـیرآرد  تفگ :  .تسا 
! نینمؤملاریما ای  متفگ  یتفر ؟ هَِنب  مدرم  اب  ارچ  تفگ :  ارم  .هباصع  وا و  يور  نایم  ندرک  قرف  متـسناوتن  هک  نانچ  هدـش  درز  وا  يور 

ات متساوخ  دادن و  ملد 

ص:88
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.تسا یلع ع  ّصاخ  باحصا  زا  - 1
.دندنب رس  رب  هک  هماج  یعون  هباصِع :  - 2
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يرِگَم تفگ :  .متـسیرگ  یم  مداد و  یم  هسوب  وا  ياپ  ات  رـس  و  ننیمؤملاریما ، ای  یلب ! متفگ :  يراد ؟ تسود  ارم  تفگ :  .منیبب  ار  وت 
؟ دشاب نوچ  یناگدنز  وت  یب  ار  ام  هک  میرگ  یم  دوخ  رب  نکل  و  مناد ، نینمؤملاریما ! ای  متفگ :  .مور  یم  تشهب  هب  نم  هک 

تیاصو هلمج  رد  و  فورعم -  یتیاصو  درک -  نسح  هب  تیاصو  درک و  عمج  ار  نادـنزرف  دـمآ ، تافو  ار  وا  هک  دوب  بش  نآ  نوچ 
زا مدرک ، میلـست  يادخ  هب  ناج  نم  هک  یناد  نوچ  .ینیـشنب  هناخ  رد  رب  امـش  ینک و  زارف  نم  رب  رد  يرب و  هناخ  نیا  رد  ارم  تفگ : 

یحول هناخ  هیواز 

(1) طونح نآ  زا  ییوشب و  ارم  حول  نآ  رب  دیآ ، دیدپ  نم  طونَح  نفک و  هناخ  هناتسآ  رد  و  یهن ، اج  نآ  رب  ارم  يرادرب و  دمآ ، دیدپ 
بش رد  مه  و  دینکم ، ربخ  ار  سک  دیرادرب و  هرّخؤم  دیزیخرب ، ياج  زا  ریرـس  همّدقم  نوچ  .یهن و  دوخ  ریرـس  رب  ارم  ینک و  نم  رب 
ورب دوش  ادیپ  جاس  زا  یتوبات  هک  ياج  زا  ینک  رب  یهنب و  اج  نآ  دـیآ  دورف  ریرـس  همّدـقم  هک  اج  نآ   (2) يرَغلا رْهَظ  هب  اـت  يربب  ارم 
راب کی  دـنک و  نسح  نم  رب  راـب  کـی  زاـمن  ینک و  نفد  اـج  نآ  ارم  .بلاـط  یبا  نب  یلع  ِهیخَـال  ُیبنلا  ٌحون  ُهَرَخَّدَا  اَـم  اذـه  هتـشبن : 

.نیسح

میدینـش يزاوآ  هناخ  زا  .میدینـش  یمن  هّللا  ِّالا  َهِلا  هب ال  زج  وا  زاوآ  میتفرگورف  رد  میدرب و  هناخ  نآ  رد  میتشادرب و  ار  وا  اـم  تفگ : 
ُنب ُّیلع  َِلُتق  ُیبّنلا و  َتام  داد :  زاوآ  رگید  یفتاه  (3)« ِهَمایقلا َمْوَی  ًانِمآ  یتأَی  ْنَم  ْمَا  ٌْریَخ  ِراّنلا  ِیف  یقُلی  ْنَمَفَا   : » دناوخ یم  یـسک  هک 

(4) مالسالا ُنْکُر  َعَضعَضَت  َنآلَا  ٍبلاط  یبا 

ّتیـصو ذافنِا  متفرگ و  وا  زیهجت  رد  دوب ، هدرک  تقرافم  ایند  زا  نینمؤملاریما  مدرک ، زاب  هناخ  رد  ات  متـشادن  ربص  تفگ :  یلع  ِنسح 
هرّخؤم متفرگرب  وا  ریرس  .دوب و  هدومرف  هک  نانچ  وا 

ادیپان روگ  رثا  میتشگزاب و  میدرک و  نفد  ّيِرَغ  هب  ار  وا  و  تساخرب ، ياج  زا  نآ  همّدقم  نآ و 

.وا ّتیصو  هب  میدرک 

وا دندرک  نفد  حبص  زا  شیپ  و  ّيِرَغلا -  هیحان  هب  تفگ :  دندرک ؟ نفد  اجک  ار  نینمؤملاریما  هک :  دندیـسرپ  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  زا 
هّللادبع هّیفنح و  دّمحم  نیسح و  نسح و  وا  نفد  ار و 

هر هب  تفگ :  يدرک ؟ نفد  اجک  ار  نینمؤملاریما  هک :  دندیسرپ  ار  یلع  ِنسح  .دندرک و  رفعج 

ص:89

...و روفاک  ردس و  دننام :  دنرب  یم  راکب  هدرم  يارب  هک  ییاهوب  شوخ  طونَح :  - 1
.فرشا فجن  رد  یعضوم  - 2

 . هیآ 40 تلصف 41  هروس  - 3
.تفرگ یتسس  شزرل و  مالسا  هیاپ  نونکا  دیسر  لتق  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ و  تایح  دوردب  رمایپ ص  - 4
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.ار وا  میدرک  نفد  ّيرَغلا  رْهَظ  هب  میدرب و  نوریب  ثعشا  دجسم 

ار  (1) ناغرچ ار و  ناگـس  .میدید  وهآ  يا  هّلگ  ّيِرَغ ، بناج  هب  میتفر  دیـص  هب  نوراه -  ینعی  دیـشر -  اب  تفگ :  مزاح  نب  هّللادـبع 
چیه دندنامزاب و  دنداتسیاب و  دندیسر  اج  نآ  نوچ  ناغرچ  ناگس و  .دنداتـسیاب  دندش و  يا  هتـشپ  رب  دنتفرب  ناوهآ  نیا  .میتشامگرب 

ناشیا لابند  هب  دندرک و  گنهآ  ناگس  هراب  رگد  .دندمآ  ریز  هب  هتشپ  نآ  زا  ناوهآ  .دندرکن  ضّرعت 

ضّرعت چیه  و  ناغرَچ ، دنتفر و  یبناج  هب  ناگس  دنتخیرگ ، هتشپ  نآ  اب  هراب  رگد  .دنداتفارد 

ناشیا لابند  هب  ناگس  يدندمآ ، دورف  اج  نآ  زا  ناوهآ  نآ  هک  هگره  رابدنچ  نینچمه  .دندرکن 

.يدندرکن ضّرعت  دنتفرب و  ناگس  يدندش ، هتشپ  هب  هک  هگره  و  يدنداتفارد ،

؟ تسا ياج  هچ  هتـشپ  (2) و  دنگآ هک  وا  زا  مسرپب  اـت  يراـیب  ینیب  هک  ار  سک  ره  يورب و  تفگ :  دـمآ ، تفگـش  هب  نآ  زا  نوراـه 
تساروت تفگ :  دشاب ؟ ناما  ارم  میوگب  رگا  تفگ :  تسا ؟ ياج  هچ  هتـشپ  نیا  تفگ :  ار  وا  نوراه  .دسا  ینب  زا  دندروایب  ار  يریپ 

.دنناجنرن ار  وت  هک  يادخ  دهع  ناما و 

چیه هک  تسا  هدرک  یمرح  ار  نیا  یلاعت  يادخ  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  روگ  هتـشپ  نیا  هک  دندرک  تیاور  ارم  نم  ناردـپ  تفگ : 
نوراه .دشاب  يادخ  ناما  رد  ّالا  دزیرگن و  وا  اب  سک 

.دیتلغب كاخ  نآ  رد  اج و  نآ  درک  زامن  يرایسب  و  درک ، زامن  يوضو  تساوخب و  بآ  دمآ و  دورف  بسا  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  تسود  نیرتکیدزن 

(3) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  تسود  نیرتکیدزن 

ارچ هاُّما ! اـی  متفگ :  مدـش و  هشیاـع  کـیدزن  رد  تفگ :  میمت ، نب  ثراـحلا  نب  عّمجم  شّمع  رـسپ  زا  درک  تیاور  بشْوَح  نب  ماوع 
يادخ و زا  دوب  يرَدَق  نآ  تفگ :   - (4)« َّنُِکتُوُیب ِیف  َنْرَق  َو   : » هلوق یف  یتسبن  راک  يادخ  نامرف  هناخ و  زا  يدمآ  نوریب  لمج  زور 

هگنآ .تفرب 

ص:90

.دیفس هایس و  ياه  هکل  اب  يرتسکاخ  گنر  هب  تسا  رتکچوک  زاب  زا  شا  هثج  هک  تسا  يراکش  يا  هدنرپ  مان  غرچ :  - 1
.هتشپ فارطا ، زا  رتدنلب  ياج  دنگآ :  - 2

 . ص 418 ج 15 ،  - 3
مارآ دینیشنب و  ناتاه  هناخ  رد  هک :  ربمایپ ص  نانز  هب  دهد  یم  روتـسد  لاعتم  دنوادخ  هک  بازحا  هروس  هیآ 33  هب  تسا  هراشا  - 4

.دینکن شیارآ  نیتسخن  ّتیلهاج  نارود  دننام  و  دیورن ) نوریب  لزنم  زا  ترورض  تجاح و  یب  و   ) دیریگ
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وا زا  ادخ  لوسر  هک  ارم  یـسرپ  یم  یـسک  زا  تفگ :  هّللا ؟ لوسَر  یِلا  ِساّنلا  ِّبَحَا  ْنَع  ینلأْسَت  تفگ :  یلع ؟ رد  ییوگ  هچ  متفگ : 
.تشادن ار  سک  رت  تسود 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 

وا همطاف  نطب  زا  و  دندوب ، رسپ  راهچ  نیا  وا  بلـص  زا  میهاربا ، رّهطم و  ّبیط و  دوب و  مساق  ردپ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   ] وا ... 
رب ار  ناشیا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و  دندوب ، نیسح  نسح و  ار 

.ایند زا  دننم  ناحیر  ود  نم ، رسپ  ود  نیا  تفگ :  اینّدلا ، َنِم  َياتَناْحیَر  ِناذه  َيانبِا  هلوق :  یف  دناوخ  دوخ  رسپ  قالطا 

.ینم رـسپ  تقیقح  رب  وت  ًاّقَح ، یْنبا  َْتنَا  تفگ :  ار  هّیفَنَحلا  نب  دمحم  نیّفـص ، رد  يزور  هک :  تسا  فورعم  نینمؤملاریما  ثیدح  و 
.دنا يادخ  لوسر  نارسپ  ناشیا  تفگ :  هّللا ِ،  ِلوُسَر  انبا  امُه  تفگ :  دناوت ؟ نارسپ  هن  نیسح  نسح و  سپ  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ : 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هزجعم 

(2) مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هزجعم 

لزانم یضعب  هب  داهن  نیّفـص  هب  يور  نوچ  هک :  دوب  نآ  نآ ، نیّفـص و  رد  دوب  مالـسلا -  هیلع  ار -  نینمؤملاریما  هزجعم  نیا  دننام  ...
.دـنتفاین دـندرک ، بلط  بآ  بناوـج ، زا  دـنتفرب و  دـندوب ، هنـشت  تخـس  ناـیاپراهچ  مدرم و  و  دوـبن ، بآ  اـج  نآ  هـک  دـندمآ  دورف 

ریبدت دش ، بلاغ  ام  رب  یگنـشت  تسین و  بآ  چیه  یحاون  نیا  رد  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ :  دنداد و  ربخ  ار  نینمؤملاریما  دندمآزاب و 
، نابایب نایم  رد  دمآ  دیدپ   (4) يریَد (3) درک لودع  هر  زا  دنتفرب ، يا  هراپ  وا ، اب  رکشل  تسشنرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسیچ ؟
! بهار ای  تفگ :  نینمؤملاریما  .دـمآ  رید  رانک  هب  وا  .دـنداد  شزاوآ  .دـیهد  زاوآ  ار  بهار  نیا  تفگ :  نینمؤملاریما  .دـنتفر  اج  نآ 

گنـسرف ود  بآ  ات  اج  نیا  زا  تفگ :  بهار  .ار  ام  دـنامن  بآ  چـیه  هک  دـنروخ ؟ زاب  موق  نیا  هک  تسه  یبآ  یکیدزن  نیدـب  چـیه 
بآ نآ  زج  و  تسا ، شیب 

ص:91

 . ص 431 ج 15 ،  - 1
 . ص 119 ج 15 ،  - 2

.دش فرحنم  درک :  لودع  - 3
.نایحیسم هاگتدابع  ْریَد :  - 4
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.یمدش كاله  یگنشت  زا  مرب ، راک  هب   (1) ریتقت هب  تجاح و  ردق  هب  دنرآ  بآ  ارم  هک  یتسنآ  هن  رگا  و  اج ، نیا  تسین 

 : تفگ نینمؤملاریما  .تسا  هدـنام  یقمر  یتّوق و  زونه  هک  نونکا  میور  اـج  نآ  اـت  ینیب  باوص  رگا  نینمؤملاریما ! اـی  دـنتفگ :  موـق 
لیب و دنتفاتـشب و  مدرم  .تسا  بآ  هک  ینک  رب  اج  نیا  تفگ :  ییاـج و  هب  درک  تراـشا  هلبق  بناـج  زا  هگنآ  .نآ  هب  تسین  تجاـح 

ات دنتساوخ  دندرک و  زاب  نآ  نماریپ  .دمآ  دیدپ  گیر  رد  دیپس  یگنس  دندنکب ، يا  هراپ  نیمز  دنتفرگرب و  گنلک 

.دنتسناوتن دنرادرب  گنس 

نادنچ .وا و  زا  يروخ  بآ  تسا ، بآ  وا  ریز  رد  ینادرگب  گنس  رگا  تسا ! هداهن  بآ  رس  رب  ینیب  گنس  نیا  تفگ :  نینمؤملاریما 
وا .دوش  یمن  تسار  ام  تّوق  هب  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ :  .ندینابنجب  ياج  زا  گنس  ار  ناشیا  دوبن  نکمم  دندرک ، دهج  دنتسناوت  هک 

زا ياپ 

ریز زا  .تخادنیب  ماگ  دنچ  تفرگرب و  دنکرب و  ییاهنت  هب  دینابنجب و  گنس  و  درک ، زارف  تسد  درک و  رود  نیتسآ  دروآ و  زاب  بسا 
زا رتدیپس و  ریش  زا  رتدرس و  فرب  زا  دمآ  دیدپ  یبآ  نآ 

.دیرگن یم  الاب  زا  بهار  دندرک و  بآرپ   (2) اه هبِرق  دندرک و  باریس  ار  نایاپراهچ  دندروخب و  بآ  رتشوخ ، لسع 

.دندرک دیدپان  وا  رثا  دندرک و  وا  رب  كاخ  ات  دومرفب  داهن و  دوخ  ياج  اب  گنس  و  دمایب ، مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هگنآ 

نآ زا  .دـندروآ  دورف  ار  وا  .ارم  يرآ  دورف  ارم ،  (3) يرآ دورف  ینولِزنَا ؛ ینولِزنَا  ُسانلا  اهّیا  هک :  داد  زاوآ  دـید ، ناـنچ  نوچ  بهار 
؛ ٌبَّرَقُم ٌکَلَمَف  تفگ :  .هن  تفگ :  یلسرم ؟ يربماغیپ  وت  ٌلَسُرم ، ٌّیبن  َْتنَا  اذه  ای  تفگ :  داتسیاب و  نینمؤملاریما  شیپ  رد  دمایب و  اج 

ربماغیپ ّیصو  نکل  و  نیّیبنلا ؛ متاخ  هّللادبع  نب  دّمحم  هّللا  لوسر  ّیصو  نکل  و  هن ، تفگ :  یبّرقم ؟ هتشیرف 

.مرآ نامیا  ات  رتسگب  تسد  تفگ :  بهار  .ناربماغیپ  متاخ  هّللادبع -  نب  دّمحم  میادخ - 

َّکنَا هّللا و  ُلوسر  ًادّمُحم  َّنَا  َو    ُ هّللا ِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهْشَا  تفگ :  دز و  وا  تسد  رب  تسد  هگنآ 

.ِهِدَْعب ْنِم  ِْرمَالِاب  ِساّنلا  ُّقَحَا  َو    ِ هّللا ُلوسَر  ُّیصَو 

هچ تفگ :  هگنآ ، ، (4) تفرگاه وا  رب  مالسا  طیارش  دوهع و  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

ص:92

.لایع هقفن  رد  ندرک  یگنت  ییوج ، هفرص  ریتقت :  - 1
.بآ کشم  هبِْرق :  - 2

.دیرآ يرآ :  - 3
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.درک هضرع  تفرگاو ؛ نتفرگاه :  - 4
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هدرک انب  هک  رید  نیا  هک  نادب  تفگ :  يدرک ؟ ماقم  یناملـسم  فالخ  رب  زارد  یتّدـم  هک  نآ  زا  سپ  یناملـسم ، رب  ار  وت  درک  لمح 
نآ ببـس  و  درک ، يزور  ارم  یلاعت  يادخ  و  دنتفاین ، تمارک  نیا  دنتفرب و  نم  شیپ  زا  یَملاع  و  دنا ، هدرک  انب  وت  دیما  بلط و  رب  دنا 

ام بتک  رد  هک  دوب 

وت تسد  رب  مرج  ال  یّیـصو ، ای  يربماغیپ  تسد  رب  ِّالا  دوشن  ادیپ  هداهن ، وا  رـس  رب  یگنـس  تسا  يا  همـشچ  اج  نیا  هک :  تسا  هتـشبن 
.مدش فرتعم  وت  تیالو  قح  هب  مدروآ و  مالسا 

ًاّیـْسنَم ُهَدـْنِع  ْنُکَا  َمل  يذـّلا  ِهِّلل  ُدْـمَحلا  تفگ :  هگنآ  دـش ، رت  بآ  زا  وا  نساحم  هک  ناـنچ  تسیرگب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
.درک دای  لیاوا  بتک  رد  نم  رکذ  درکن و  شومارف  ارم  هک  ار  يادخ  نآ  ساپس  ِهُبتُک :  یف  ینَرَکَذ  يّذلا  ِهِّلل  ُدمحلا 

وت اب  هک  تمعن  نیا  رب  میرازگ  رکش  ار  يادخ  و  میدینش ؛ دنتفگ :  تفگ ؟ امش  ردارب  نیا  هک  نیا  يدینش  ار :  ناناملسم  تفگ  هگنآ 
.وت يارب  زا  ام  اب  درک و 

درک زامن  وا  رب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .دندرک و  شدیهش  وا  شیپ  رد  درک و  رازراک  تفر و  ماش  هب  نینمؤملاریما  اب  بهار  و 
ِیف ْمُُهلَثَم  کلاذ   : » یلاـعت هلوق  کـلاذ  دوب و  نم  يـالوم  وا  یتفگ :  يدرک و  مّحرت  وا  رب  يدرک ، وا  رکذ  نوچ  .درک و  نفد  ار  وا  و 

(1)« ...لیجنالا ِیف  مُُهلَثَم  هیروتلا و 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

(2) مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

یموق دوب و  هتسشن   (3) هَبْحَر رد  يزور  وا  هک :  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  شناردپ  زا  درک  تیاور  مالـسلا -  هیلع  قداص -  و 
هیاپ نیا  هب  وت  راّنلِاب ؛ ُبَّذَُعی  َكُوبَا  ِِهب َو  َْتنَا  يّذلا  ِناکَملاب  َْتنَا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ :  تساخ و  ياپ  رب  یکی  هتـسشن ، وا  نوماریپ 

هک داب  شوماخ  َكاف ؛   ُ هّللا َّضَف  هَم  تفگ :  نینمؤملاریما  دننک ! باذع  خزود  رد  ار  تردپ  ییوت و  هک 

ُبَّذَُعی یبَا  مِهِیف    ُ هّللا ُهَعَّفََشل  ضرالا  ِهْجَو  یلَع  ٍِبنْذُم  ِّلُک  ِیف  یبَا  َعَّفَشَت  َول  ًاریَشب  ِّقَحلاب  ًادّمُحم  َثََعب  يّذلا  و  دانکشب ، تنهد  يادخ 
هک يادخ  نادب  ِهَّنَجلا ؛ ِراّنلا و  َنیب  ٌمیسَق  ُُهنبا  ِراّنلاب َو 

يور رب  هک  ناراکهانگ  هلمج  رد  دنک  تعافش  مردپ  رگا  هک  داتسرفب  يرگتسار  هب  ار  دّمحم 

ص:93

 . هیآ 29 حتف 48  هروس  - 1
 . ص 150 ج 15 ،  - 2

.خارف نیمز  دجسم ، نحص  هَبْحَر :  - 3
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.دنک لوبق  وا  تعافش  يادخ  دنا ، نیمز 

رون زج  دـناشنب ، ار  ناقلخ  همه  رون  تماـیق ، زور  مردـپ ، رون  هک  داتـسرف  ناـقلخ  هب  ّقحب  ار  دّـمحم  هک  يادـخ  نآ  هب  تفگ :  هگنآ 
دیرفآ یلاعت  يادـخ  هک  تسا  رون  کی  زا  ام  رون  و  تسام ، رون  زا  وا  رون  هچ  نیـسح ، نسح و  رون  همطاف و  رون  نم و  رون  دّـمحم و 

.لاس رازه  ود  هب  مدآ  قلخ  زا  شیپ 

بازحا گنج  رد  تعاجش 

(1) بازحا گنج  رد  تعاجش 

زراـبم دز و  نوریب  بـسا  ناـشیا  ناــیم  زا   (2) ورمع .دـنیاین  رتـشیپ  اـت  تفرگب  ناـشیارب  هار  یتعاـمج و  اـب  دـمآ  نوریب  نینمؤملاریما 
یم زراـبم  داد و  یم  درواـن  ار  بسا  نادـیم  رد  وا  و  تسا ! يدرم  هچ  وا  هک  دنتخانـش  ار ، وا  تزراـبم  درکن  راـیتخا  سک  .تساوـخ 

باوج هب  وا و  شیپ  تفر  نوریب  یلع  نینمؤملاریما  درک ] يروـالد  زاربا  دـناوخ و  زجر  ، ] تفر یمن  وا  شیپ  یـسک  نوـچ  .تساوـخ 
: رعش تفگ :  وا  زجر 

...زِجاع َْریَغ  َِکتوَص  ُبیُِجم  َكاتَا  ْدَقَف  َّنَلَْجعَت  ال 

انامه .تسا  يراگتسر  ره  تاجن  ببـس  ییوگتـسار  و  تریـصب ، ّتین و  اب  اناوت و  دیـسر  رد  وت  يادن  هدنهد  خساپ  هک  نکم  باتـش  ]
[ .دوشن شومارف  اهگنج  رد  نآ  ِدرک  دای  هک  هداشگ  خارف و  یمخز  هب  مزیگنا  وت  رب  ار  اه  هزانج  رب  رگ  هحون  زاوآ  هک  مراودیما 

و يوش ، هتـشک  نم  تسد  رب  وت  هک  مهاوـخن  نم ، شیپ  زا  ورب  تفگ :  مبلاـطوبا ؛ ّیلع  نم  تفگ :  یتـسیک ؟ وـت  تفگ :  ار  وا  ورمع 
اب ار  وت  نم  و  منک ، تباجا  ار  وا  ّالا  دناوخن و  تلـصخ  ود  زا ] یتلـصخ   ] اب ارم  سک  چـیه  هک :  یتفگ  وت  هک  مدینـش  ورمع ! يا  نکل 
ارم تفگ :  .شربماغیپ  يادخ و  هب  يرآ  نامیا  هک  نیا  تفگ :  تسا ؟ مادک  نآ  و  تفگ :  .تلـصخ  ود  زا  مناوخ  یم  تلـصخ  کی 

هتـشک وت  هک  دیآ  غیرد  ارم  یلع ! ای  تفگ :  .مینک  راز  راک  ات  يوش  هدایپ  تفگ :  یهاوخ ؟ تلـصخ  هچ  رگد  تسین ، تجاح  نیا  هب 
؟ يوشن هتشک  ارچ  وت  تفگ :  .يوش 

بسا زا  تفرگ و  مشخ  ورمع  .يادخ  قیفوت  هب  هّللا ُ؛  َءاش  ْنِا  تفگ :  ارم ؟ یشک  وت  تفگ : 

ص:94

 . ص 356 ج 15 ،  - 1
.دیسر لتق  هب  ع )  ) یلع تسد  هب  قدنخ  بازحا  گنج  رد  هک  تسا  دودبع  نب  ورمع  روظنم  - 2
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یلع رپـس  رد  شغیت  دز ، یغیت  وا  دـندیدرگب ، تبون  ود  کـی  هگنآ  .تفرب  اـت  دز  هناـیزات  دـنتفگ :  و  درک ، یپ  ار  بسا  دـمآ و  دورف 
.تشکب دز و  یتبرض  ار  وا  یلع  و  تفرگ ،

، دیشک رس  رد   (1) قَرَد وا  نینمؤملاریما  هب  دروآ  يا  هبرض  وا  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور  و 

ار وا  هک  درب  نامگ  ورمع  دـمآ ، رانک  اـب  نینمؤملاریما  .دیـسر  نینمؤملاریما  رـس  هب  غیت  و  دـیربب ، رَفغِم  دـیربب و  قَرَد  دراذـگب  غیت  وا 
.مدوب لّوا  هک  ناـمه  تفگ :  یتـسیک ؟ وت  تفگ :  وا  .دـش  وا  شیپ  اـب  تسبب و  تحارج  نینمؤـملاریما  تساوـخ  زراـبم  رگد  تشک ،

هک متسنادن  زگره  تفگ : 

رـس رد  رپس  وا  .درب  هلمح  یلع  .داتـسیاب  ورمع  .رایب  تفگ :  .تسا  نم  تبون  ورمع ! ای  تفگ :  یلع  دـهجب ! نینچ  يا  هبرـض  زا  سک 
نار رب  دنگفا و  ریز  اب  يا  هبرض  نینمؤملاریما  دیشک 

تسشن و وا  هنیس  رب  تْسَج و  زاب  نینمؤملاریما  .دمآرد  ياپ  زا  ورمع  .دنگفیب  شنار  دز  وا 

 : تفگ یم  اهتیب  نیا  تفرگ و  تسد  رب  درک و  ادج  نت  زا  شرس 

يدنه غیت  اب  .دنهد  یم  ربخ  نانآ  نم و  زا  نم  نارای  نینچ  نیا  دنزات  نم  رب  ناراوس  ایآ  تسا : نینچ  یـسراف  هب  یتیب  دنچ  نومـضم  ]
یشکرس و نوچ  ار ، ورمع  ناّرب  هدومزآ  رهوگ  كاپ 

راوخ دـیامن و  اـهر  ار  شربماـیپ  دوخ و  نید  دـنوادخ  هک  دـیربم  ناـمگ  بازحا  هورگ  يا  .مدـنگفا  كـاله  كاـخ  هب  دومن  ناـیغط 
!...[ دراذگورف

وا اب  تفرورف و  نینمؤملاریما  .داتفا  قدنخ  رد  هّللادبع  نب  لَفَْون  .دندیناهجب  قدنخ  هب  نابـسا  دنتخیرگب و  دـندوب  ورمع  اب  هک  نانآ  ...
...تشکب قدنخ  رد  ار  وا  تخیوآرب و 

.وا مشچ  رب  داد و  وا  يور  رب  هسوب  ّالا  دنامن و  ناناملسم  زا  سک  چیه  تشکب  ار  ورمع  یلع  نوچ  تفگ :  قاحسا  نب  دمحم 

فـشک هک  متـساوخن  تفگ :  درادـن ؟ ناـنچ  عرد  سک  برع  هـمه  رد  هـک  يدرکن  زاـب  وا  عرد  ارچ  یلع ! اـی  تـفگ :  باّـطخ  رمع 
.منک دوخ  ّمع  رسپ   (2) هأوس

یلع لمع  هّفک ، رگد  رد  یلع  لمع  دنهن و  يا  هّفک  رد  دّمحم  باحـصا  هلمج  لامعا  رگا  يدعـس ]  ] هعیبر ای  تفگ :  نامی ]  ] هفیذـح
.دبرچب نآ  رب 

.درادن نآ  ندینش  نتفگ و  تقاط  سک  هک  تسا  ینخس  نیا  متفگ :  نم  تفگ :  هعیبر 

دیناهجب قدنخ  هب  بسا  ورمع  هک  زور  نآ  هک  دشاب ، نینچ  ارچ  ! (3) عَُکل ای  تفگ :  هفیذح 
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ص:95

.رپس قَرَد :  - 1
.هاگمرش تروع ، هأوس :  - 2

! سفن هدش  لیلذ  هدنب  يا  عَُکل :  ای  - 3
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؟ دنتخیرگ یم  وا  زا  مدرم  دناوخ و  یم  هزرابم  هب  ار  مدرم  وا  نوچ  دندوب  اجک  هفیذح  رمُع و  رکبوبا و 

يا هبرـض  رتزیزع  نآ  زا  دش و  زیزع  نادب  مالـسا  هک  ورمع  ياپ  رب  دز  يا  هبرـض  یلع  مالـسا :  رد  دندز  تبرـض  ود  تفگ  شاّیعوبا 
دز يا  هبرض  هّللا (1) -  ُِنئاَعل  هیلع  مجلم -  رسپ  و  دوبن ،

.يا هبرض  ناهج  رد  دوبن  رتموش  نآ  زا  هک  یلع  رس  رب 

تیبلا لها  ّبح 

(2) تیبلا لها  ّبح 

ره هک  یتنـسح  هب  مهد  ربخ  ار  وت  هّللادبعاب ! ای  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  هک  یلدـجلا  هّللادـبعوبا  زا  درک  تیاور  یعیبّسلا  دوواد  وبا 
لوبق نآ  اب  لمع  چیه  دوش و  خزود  هب  دنک  نآ  هک  ره  هک  یتئّیـس  هب  و  دنهدب ، نآ  زا  ِهب  ار  وا  دوش و  تشهب  هب  دـنک  هنـسح  نآ  هک 

.وا زا  دننکن 

؛ انُضُغب ُهئّیسلا  تیبلا و  لها  انُّبُح  ُهَنَسَحلا  تفگ :  تسیچ ؟ نآ  و  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : 

.تسام ینمشد  هئّیَس  میتیبلا َو  لها  هک  تسام  یتسود  هنسح 

هناگ هس  ناقیّدص 

(3) هناگ هس  ناقیّدص 

َنوعرف ِلآ  ُنِمؤم  ُلیقزِح  ٌهَثَلث :  نوقیِّدصلا  هک :  دنا  هدروآ  رابخا  رد  ناقفاوم  نافلاخم و  ...

 : تفگ مالـسلا -  هیلع  ربماغیپ -  مُهُدِّیَـس :  مُهُریَخ و  َوُه  و  مالـسلا -  هیلع  ٍبلاط -  یبَا  ُنب  ُّیلع  نیـسای و  لآ  ُنمؤم  راـّجنلا  ُبیبَح  و 
دّیـس نیرتهب و  وا  بلاط -  یبا  نب  یلع  نیـسای و  لآ  نمؤم  تسا  راّجن  بیبح  نوعرف و  لآ  نمؤم  تسا  لـیقزح  دـنا :  هس  ناقیّدـص 

.تسا ناشیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّبُح 

(4) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّبُح 

يادخ هب  نآ  هب  بّرقت  تیبلا و  لها  یتسود  تفگ :  ثیدحلا  باحصا  ماما  یبلعث  و  ... 

ياضر لیصحت  ببس  تعاط و  ِرس  تسا و  یناملسم  ناکرا  نید و  لوصا  هلمج  زا  یلاعت 

ص:96
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.داب وا  رب  دنوادخ  يوس  زا  اهنیرفن  - 1
ص 84. ج 15 ،  - 2

 . ص 324 ج 16 ،  - 3
 . ص 126 ج 17 ،  - 4
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هیلع هّللا  یلص  لوسر -  هک  یلَجَبلا  هّللادبع  نب  ریرج  زا  شدانسا  هب  درک  تیاور  یناهفصالا  دماح  هّللادبع  دّمحم  وبا  ...یلاعت  يادخ 
یلَع َتام  ْنَم  الَا َو  ُهل ، ًاروفغم  َتام  ٍدّمحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا َو  ًادیهَش ، َتام  ٍدّمحم  ِلآ  ّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  تفگ :  هلآ -  و 

ٍدّمحم ِلآ  ّبُح  یلع  َتام  ْنَم  الَا َو  ِنامیالا ، َلمکتـسم  ًانمؤم  َتام  ٍدّـمُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا َو  ًابئات ، َتاـم  ٍدّـمحم  ِلآ  ِّبُح 
الَا اهِجوَز ، یِلا  سوُرَعلا  ُّفَُزت  امک  ِهَّنَجلا  یِلا  ُّفَُزی  دـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الَا و  ٌریکن ، ٌرکنُم و  َّمث  هّنجلِاب  ِتْوَملا  ُکـلَم  ُهَرََّشب 

ِهِکئالَم ِهِْربَق  راّوُز    ُ هّللا َلَعَج  ٍدّـمحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا َو  ِهَّنَجلا ، َیِلا  ِناباب  ِهِْربَق  ْنِم  َُهل  َحـُِتف  ٍدّـمُحم  ِلآ  ّبُح  یلَع  َتام  نم  و 
ِهَمایِقلا َمْوَی  َءاج  ٍدّـمحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَم  الَا َو  ِهَعاـمَجلا ، ِهَّنـسلا و  یلَع  َتاـم  ٍدّـمحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتاـم  ْنَم  ـالَا َو  ِنمحّرلا ،

َْمل ٍدّـمحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَم  الَا َو  ًاِرفاک ، َتام  ٍدّـمحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  نَم  ـالَا َو  هّللا ِ،  ِهَمْحَر  نِم  ٌسِیآ  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ٌبوتکَم 
شهاـنگ دریمب ، دّـمحم  لآ  یتـسود  رب  هـک  ره  و  دـشاب ، دیهــش  دریمب ، دّـمحم  لآ  یتـسود  رب  هـک  ره  تـفگ :  ِهَّنَجلا ، َهَِـحئار  َّمَـشَی 

ره و  دریم ، تبوت  رب  دریمب ، دّمحم  لآ  یتسود  رب  هک  ره  .دنزرمایب و 

ار وا  ریکن  رَکنم و  توملا و  کلم  دریمب ، دّمحم  لآ  یتسود  رب  هک  ره  .نامیا و  مامت  دـشاب  ینمؤم  دریمب ، دـمحم  لآ  یتسود  رب  هک 
لآ یتسود  رب  هک  ره  و  الَا ! .تشهب  هب  دنهد  تراشب 

ناگتـشیرف یلاعت  يادخ  دریمب  دمحم  لآ  یتسود  رب  هک  ره  .رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  هک  دـنرب  تشهب  هب  نانچ  ار  وا  دریمب ، دـمحم 
ره و  الَا ! دننک ، ترایز  ار  وا  روگ  ات  دیامرف  ار  تمحر 

دیآ یم  تمایق  زور  دریمب ، دمحم  لآ  ضغب  رب  هک  سک  ره  و  الَا ! .دشاب  هدرمب  تعامج  ّتنس و  رب  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  هک 
! الَا .دریم  رفاک  دریمب ، دمحم  لآ  ینمشد  رب  هک  ره  و  الا ! .یلاعت  يادخ  تمحر  زا  هدنب  نیا  تسا  دیمون  هک :  هتـشون  وا  یناشیپ  رب  و 

هک سک  ره  و 

دشاب و  (1) خوسنم نآرق  هک  دشاب  لاحم  تسا ، رایـسب  نیا  دننام  رابخا  نوچ  سپ  دونـشن ، تشهب  يوب  دریمب ، دمحم  لآ  ینمـشد  رب 
.دّکؤم نینچ  رابخا  ّتنس 

ص:97

یم شراوگرزب  ربمایپ  هب  دـنوادخ  یبرُقلا  یف  َهَّدَوَملا  ِّالا  ًارْجَا  ِهیَلَع  مُُکلئْـسَا  ـال  ْلـُق  هیآ :  دـنتفگ  یخرب  هک  نیا  هب  تسا  تراـشا  - 1
نیا دـنا  هتفگ  یخرب  هک  يروش  هروس  هیآ 23  ناکیدزن  هب  تبـسن  یتسود  زج  مهاوخ  یمن  يرجا  امـش  زا  نم  وگب  نانمؤم  هب  دیوگ 

حوتفلاوبا ج 17 ص 125. ریسفت  ر ك :   ) تسا لطاب  ناشلوق  تسا و  خوسنم  هیآ 
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؟ دشاب هنوگچ  هبوت 

؟(1) دشاب هنوگچ  هبوت 

ّینِا َّمُهّللَا  تفگ :  تـقو  نآ  درک ، زاـمن  تـعکر  ود  دـمآ و  لوـسر  دجـسم  رد  ییبارعا  هـک :  دـنک  تـیاور  يراـصنا  هّللادـبع  ِرباـج 
تبوت رافغتـسا  هب  نابز  تعرـس  یبارعا ! اـی  تفگ :  دینـشب ، مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ناـبز ، ِرَـس  زا  َکـیِلا  ُبُوتَا  َكُرِفْغَتْـسَا َو 

زا ار  وت  دشاب ، نانزغورد 

دیاب هنوگچ  دشاب و  هچ  هبوت  نینمؤملاریما ! ای  تفگ :  یبارعا  .ندرک  دیاب  تبوت  تبوت  نیا 

اب ملاـظم  ّدر  و  ار ، ضیارف  ندرک  اـضق  و  هتـشذگ ، هاـنگ  رب  ینامیـشپ  لوا  تـسا :  طرـش  شـش  ار  هبوـت  هـک  نادـب  تـفگ :  ندرک ؟
نآ زا  سپ  ندیناشچب  تعاط  یخلت  ار  سفن  و  تیـصعم ، رد  یـشاب  هدرورپ  هک  نانچ  نتخادـگ  تعاط  رد  ار  سفن  و  شنادـنوادخ ،

.یشاب هدیدنخ  هک  نآ  لََدب  يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  و  یشاب ، هدیناشچب  تیصعم  توالح  ار  وا  هک 

مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفر 

(2) مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفر 

همطاـف يدـید  هک  ار  سک  رخآ  نتفر ، یتساوخ  رفـس  هب  نوچ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک :  هّللا ، لوسر  یلوم  دـنک ، تیاور  ناـبوث 
اهیلع ار -  همطاف  .دمآرد  اهرفـس  ضعب  زا  يزور  .يدرک  وا  هب  ادتبا  يدوب ، وا  مه  يدمآزاب  نوچ  يدید  ار  سک  لوا  يدوب و  ارهز 

تمینغ زا  مالّسلا - 

هیلع لوسر -  .تشاذـگورف  هرجح  رد  هب  میلگ  نآ  دـمآ ، یم  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دینـشب  نوـچ  .دوـب  يربـیخ  یمیلگ  ربـیخ 
لوسر درک ، یمه  راظتنا  یتعاس  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  .تفرب  دیدرگرب و  دید ، نانچ  دیـسر ، همطاف  هرجح  رد  هب  نوچ  مالـسلا - 

 : دنتفگ .دماین 

تقو ره  هک  دوب  نانچ  تداع  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دـمآ ، لوسر  هرجح  هب  تساخرب و  .تشگزاـب  دـمایب و  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
مدمآ و اج  نآ  تداع ، رب  نم  همطاف ! ای  تفگ :  دوب ؟ ببس  هچ  زا  نامرح  نیا  تبون  نیا  .يدمآرد  رفـس  زا  نوچ  يدومرف  مارکا  ارم 
هرخِْالل و اوُِقلُخ  مُهَّنِاَف  اینّدلا ؛ ٍدّمحم و  لِال  ام  تفگ :  هگنآ  متـشگزاب ، .هتـشاذگورف  هدرپ  مدـید  ناراّبج  مسر  رب  وت  يارـس  ِرد  نکل 
زا هدرپ  تفرب و  وا  .ناشیا  يارب  ایند  دنا و  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  ار  ناشیا  هک  تسا  راک  هچ  ایند  اب  ار  دّـمحم  لآ  مَُهل :  اینّدـلا  ِتَِقلُخ 

.درک رود  يارس  رد 

ص:98
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مالسلااهیلع همطاف  هرجح  رد 

(1) مالسلااهیلع همطاف  هرجح  رد 

میس زا   (2) ینجنروتـسد دید  ار  نیـسح  نسح و  تفر ، همطاف  هرجح  رد  [ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر   ] زور کی  هک ، تسا  ربخ  رد  و 
شورفب و ربب  تفگ :  داد و  ار  نابوث  درک و  زاب  ناشیا  تسد  زا  دناوخ و  شیپ  ار  ناشیا  دندوب -  كدوک  ناشیا  و  هدرک -  تسد  رد 

زا رخب  يا  هدالق  همطاف  يارب 

هک اینَّدلا ؛ مِِهتایَح  ِیف  مِِهتابِّیط  اُوبِهْذـُی  ْنَا  ُّبُِحا  ٍْتَیب ال  ُلهَا  ِءالُؤه  ّنِاَف  ، (3) نیجاع نجنروتسد  ود  ناکدوک  يارب  و  ینامی ، كرهم 
يدوبن لوسر  اب  ام  ماعط  هک  هّللاَو  تفگ :  هریرهوبا  .دنربب و  یناگدنز  رد  دوخ  تّذل  نانیا  ات  مهاوخ  یمن  نم  هک  دنا  یتیب  لها  نانیا 

.میسانشن ام  يروخ  امش  هک  اهماعط  نیا  زا  بآ و  امرخ و  ِّالا   (4) ِءاملا رمّتلا و  ناَدَوْسَالا :  ِّالا 

ربیخ هعلق  حتف 

(5) ربیخ هعلق  حتف 

یبا هب   (7) تیار ربـیخ ] نصح  نداـشگ  رد   ] لوا زور  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک :   (6) فلاؤم فلاخم و  زا  دـنتفگ  رابخا  نایوار  و 
مالـسلا هیلع  لوسر -  تیار  مزهنم و  دمآزاب  دـندرک ، یم  تمالم  ار  وا  موق ، درک و  یم  تمالم  ار  دوخ  موق  وا  ...تفرب  وا  داد ، رکب 

مزهنم زین  وا  ار ؛ وا  وا  باحصا  داد و  یم  یلد  دب  ار  دوخ  باحـصا  وا  ...تفرب  وا  .داد  ار  رمع  تیار  رگید  زور  .دروآزاب  سوکعم  - 
ُُهلوُسَر َو    ُ هّللا ُهُّبُِحی  َُهلوُسَر َو  َو    َ هّللا ُّبُِحی  ًالُجَر  اهَّنیِطْعَُال    ِ هّللاَو اـمَا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دـنداد  ربخ  ار  لوسر  .دـمآزاب 

تـسود ار  وا  لوـسر  يادـخ و  دراد و  تسود  ار  لوـسر  يادـخ و  هک  مهد  يدرم  هب  تیار  نیا  ادرف  نم  هـک  هـّللاو  ٍراّرَف ؛ َْریَغ  ًاراّرَک 
.هدنزیرگ دشابن  راّرف  دَرب ، هلمح  دشاب  راّرک  دنراد ،

هَمَلَس مالسلا -  هیلع  لوسر -  .مشچ  درد  ار و  وا  دوب  رـس  درد  دوب ؛ يدَمَر  یعادُص و  ار  وا  دوب و  رامیب  تقو  نیا  رد  نینمؤملاریما  و 
(8) يرَطَق ِدُرب  يا  هراـپ  هب  مشچ  هتـسشن و  يرتـش  رب  درواـیب ، ار  یلع  تفرب و  وا  .رواـیب  ار  یلع  ورب  تفگ :  داتـسرفب ، ار  عَوْکَـالا  نب 

تسد همَلَس  .هتسبب 

ص:99

 . ص 265 ج 17 ،  - 1
.دنب تسد  نجنروتسد :  نجنروآ /  تسد  - 2

.یجاع نجن  روآ  تسد  ود  - 3
.بآ امرخ و  تسا :  هایس  هک  یکاروخ  ود  رگم  - 4

 . ص 340 ج 17 ،  - 5
.قفاوم تسود و  - 6
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.مَلَع مچرپ -  - 7
.دنروایب رَطَق  زا  هاگ  نمی و  زا  هاگ  هک  هار  هار  صوصخم  هچراپ  يرَطَق :  ِدُرب  - 8
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 : تفگ .يدَمَر  تسه و  یعادُص  ارم  هّللا  لوسر  ای  تفگ :  ار ؟ وت  دیـسر  هچ  یلع  ای  تفگ :  لوسر  .لوسر  شیپ  ات  دروایب  هتفرگ  وا 
دیـشاپ و وا  مشچ  رد  دوخ  كرابم  نهد  بآ  داهن و  دوخ  نار  رب  وا  ِرَـس  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تفر  لوسر  شیپ  یلع  .يآ  شیپ 

شعادُـص تسا و  هدوـبن  مشچ  درد  زگره  ار  وا  یتشادـنپ  .دـش  تسرد  شمـشچ  (1) و  درک رب  مـشچ  لاـح  رد  دروآ ، دورف  تـسد 
ِِهق ّمهّللا  تفگ :  و  درک ، اعد  ار  وا  اج  نآ  رد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دش و  نکاس 

متفای و امرـس  هن  زور  نآ  زا  هک    ِ هّللاو تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  راد ! هاگن  شیامرگ  امرـس و  زا  ایادخ  راب  َدرَبلا ؛ َّرَحلا َو 
.داد وا  تسد  هب  تیار  و  امرگ ، هن 

رد سرت  تسا و  وت  شیپ  رد  ترصن  تسا و  وت  اب  لیربج  هک  ورب  ناتـسب و  تیار  نیا  تفگ :  دیپس ، دوب  یتیار  هک  دیوگ  ربخ  يوار 
.تسا هدنگارپ  موق  لد 

رب ناشیا   (2) راـمَد دـیاشگب و  ناـشیا  نصح  هک  سک  نآ  هک  دـنتفای  نینچ  دوخ  باـتک  رد  ناـشیا  هک  نادـب  یلع ! اـی  تفگ :  هگنآ 
نِا  - (3) دنوش لوذـخم  ناـشیا  هک  ما  یلع  نم  هک  يوـگب  يور  اـج  نآ  نوـچ  .اـیلا  یتـیاور  هب  دـنیوگ و  اـیلیا  ار  وا  دوـب ، وا  تسد 

.هّللاَءاش

َُزم تشاد  هدیشوپ   (4) خرُـص یناوُجرا  یلع  زور  نیا  دیوگ :  ربخ  يوار  .نصح  ریز  هب  ات  متفر  مدتـسب و  تیار  تفگ :  نینمؤملاریما 
رس رب   (5) يرفغم ماـمت ، حالـس  اـب  دوب  نصح  بحاـص  مّدـقم و  سیئر و  هک  دـمآ ، نوریب  بحرم  ربیخ  زا  .هدروآرب  هَز  ُرپ  ینعی  َربأ 

... (6) داد یم  دروان  بسا  هداهن و  رس  رب  هدیشارت  گنس  زا  يرفغم  نآ  يالاب  رب  هداهن 

:... تفگ یم  وا  باوج  هب  دش و  وا  شیپ  نینمؤملاریما 

یکی گنس و  زا  یکی  دربب :  رفغم  ود  ره  نآ  دزب ، درب و  الاب  رد  غیت  نینمؤملاریما  هگنآ  .دش  فلتخم  ناشیا  نایم  تبرـض  ود  کی  و 
.هدرم داتفیب  وا  داتفا و  وا  ياهنادند  نهد و  رد  غیت  ات  دربب  وا  نهد  ماک و  يور و  رس و  و  نهآ ، زا 

ُمْتِبلُغ تفگ :  ناشیا  رابحا  زا   (7) يْربِح ، بلاطوبا رـسپ  ما  یلع  نم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  نوچ  هک  تسه  ربخ  رد  و 
یسرت تشکب  ار  بحرم  نینمؤملاریما  نوچ  داتـسرف ، ورف  یـسوم  رب  تیروت  هک  يادخ  نآ  هب  يدش  بولغم  یـسوم ، یلَع  َلِْزنُا  ام  َو 

ناشیا لد  رد 

ص:100

.درک زاب  درک :  رب  مشچ  - 1
.يدوبان كاله ، رامَد :  - 2

.دنوش هدناماو  هرهب و  یب  دنوش :  لوذخم  - 3
.گنر زمرق  یناوغرا  سابل  ینعی  خرُص :  یناوُجرا  - 4

.دوخ هالک  رَفْغِم :  - 5
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.داد یم  نالوج  ار  بسا  - 6
.ملاع دنمشناد ، تاروت -  هب  ياناد  يْربِح :  - 7
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نینمؤملاریما .دندرک  راوتسا  رد  دنتخیرگ و  نصح  رد  نداتسیاب ؛ ياج  رب  دنتسناوتن  هک  داتفا 

دید يدرم  دـیرگنب  نصح  [ي ] ـالاب زا  یکی  .درک  یم  تجلاـعم  ار  رد  دـینابنج و  یم  تفرگ و  تسد  هب  هقلح  دـمآ و  نـصح  رد  هـب 
ٌدّمحم الَع  تفگ :  .یلع  تفگ :  تسیچ ؟ وت  مان  درم ! ای  تفگ :  .ار  وا  دمآ  بجع  دـینابنج ، یم  هتفرگ و  تسد  هب  نانچ  يرد  هقلح 

.لؤافت لیبس  رب  وا  ناباحصا  تشگ و  یلاع  دمحم  ُهَعَم ؛ نَم  َو 

رـسپ وا  دشاب  تشهب  لها  ّتیحت  وا  مالـس  هک  دیآ  دـیدپ  يربماغیپ  تیالو  نیا  رد  هک  ما  هدـناوخ  بتک  رد  نم  یلع  ای  تفگ :  هگنآ 
؟ تسه ناما  ارم  یـشاب  حتف  نیا  بحاص  وت  رگا  .دـیاشگب  وا  تسد  رب  نصح  نیا  یلاعت  يادـخ  دتـسرف و  نصح  نیا  هب  ار  دوخ  ّمع 

َبابلا ِِجلاع  تفگ :  درم  .تسا  يادخ  لوسر  ناما  ارت  هّللا ِ،  ِلوُسر  ٌنامأ  ََکل  تفگ :  نینمؤملاریما 

تـسسگب وا  ياهدنب  اهریجنز و  اه و  هقلح  ات  دینابنجب  تّوقب  راب  ود  کی  تفرگب و  رد  هقلح  درک و  طاشن  وا  راتفگ  زا  نینمؤملاریما 
.تخادنیب ماگ  دنچ  تشپ  سپ  زا  دوخ  يالاب  زا  دنکرب و  ياج  زا  رد  و 

لپ قدـنخ  رـس  رب  دروایب و  ربیخ  رد  نینمؤملاریما  .دوب   (1) لیاح یقدنخ  هک  دنتسناوتن  دنوش  نصح  رد  هک  دنتـساوخ  ناناملـسم  وچ 
داهن قدنخ  رانک  رب  وا  رس  کی  دیسرنب ، درک 

.دندش نصح  رد  تشذگب و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  (2) و  دندرک ربع  رکشل  ات  تفرگ  تسد  رب  رس  کی  و 

دـنکب و ربـیخ  رد  هک  نآ  زا  نوریب  یلع  تّوـق  زا  اـم  میدـنامب  بجع  هّللا ! لوـسر  اـی  تـفگ :  باحـصا  زا  یکی  هـک  تـسا  ربـخ  رد 
شتـسد رد  وت  اذـه  اـی  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .هدرک  نوتـس  نا  ریز  رد  دوخ  تسد  تسا و  هتخاـس  لـپ  نوـنکا  تخادـنیب ،

رب ات  رگن  شیاپ  رد  يدیرگن 

! رت بجع  همه  زا  نیا  تسا و  ّقلعم  اوه  رد  وا  ياـپ  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ :  .دوب  قـّلعم  شیاـپ  مدـیرگنرد  تفگ :  .تسا  هداـهن  اـجک 
.تسا لیربج  رَپ  رب  تسین  اوه  رد  وا  ياپ  تفگ : 

ص:101

.عنام لیاح :  - 1
.دندرک روبع  دندرک :  ربع  - 2
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو 

(1) مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو 

، ار ناشیا  دومرف  زامن  دندرک  قیدـصت  نوچ  هّللا ، ِّالا  َهِلا  نَا ال  تداهـش :  هب  داتـسرفب  ار  لوسر  یلاعت  يادـخ  تفگ :  سابع  هّللادـبع 
و دومرف ، داهج  دومرف و  جح  دندرک  قیدصت  نوچ  دومرف ، تاکز  دندرک  قیدصت  نوچ  ار ، ناشیا  دومرف  هزور  دندرک  قیدصت  نوچ 

«. ...یتمعن مُکیَلَع  ُتْمَْمتَا  ْمُکَنید و  ْمَُکل  ُتلَمْکَا  َموَیلَا   : » هلوق کلاذ  و  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  تیالو  هب  درکب  مامت  نید 

؟ دننایک ناقباس 

؟(2) دننایک ناقباس 

 : دنک یم  لقن  ...نوُِقباّسلا » َنوُقباّسلا  َو   : » هیآ لیذ  رد  يزار  حوتفلاوبا 

 : تفگ مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  .ترخآ  رد  دنشاب  ناقباس  ترجه ، رد  ناقباس  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ :  سابع  هّللادبع 
همرکع .دنشاب  تشهب  ناقباس  جنپ  زامن  هب  ناقباس 

ِّلُک یِلا  تفگ :  یظَُرق  .داـهِْجلا  یِلا  تفگ :  كاّحـض    ِ هّللا ِلوُـسَر  َِهباـِجا  یلإ  تفگ :  سنا  عـیبر  .مالـسالا  یَلع  َنوُقباـسلا  تـفگ : 
...ٍْریَخ

.هدوبن مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زج  لاصخ ، همه  نیا  رد  ار  قبس  دوب  عماج  هک  سک  نآ  ینک ، هشیدنا  کین  نوچ 

 : دیوگ یم  اج  نیا  زا  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نادرم  زا  دوب و  هجیدخ  نانز  زا  سک  لوا  هک  تسا  قافّتا  مالسا  قبس  اّمأ 

ًاّرُط ِمالسالا  َیِلا  مُُکتْقَبَس 

(3) یملُح َناوَا  ُْتغَلب  َدبام  ًامالُغ 

 : دیوگ یم  زین  و 

مَُهب ِیف  ِساّنلا  ُعیمَج  ُُهتقَّدَص َو 

(4) دَکَّنلا ِكارشِالا َو  َِهلالّضلا و  َنِم 

مدینـش مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ  هک  رذوبا  ثیدح  دنک و  یمن  راکنا  وا  رب  سک  دـیوگ و  یم  رثن  مظن و  هب  نیا  دـننام  نیا و 
ْنَم ُلَّوَا  یب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَا  َْتنَا  ُّیلَع  ای  تفگ :  یم  هک 

ص:102
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 . ص 327 ج 17 ،  - 1
 . ص 298 ج 18 ،  - 2

.مدوب هدیسرن  غولب  ّدح  هب  زونه  هک  مدوب  يرسپ  هک  یلاح  رد  متسج  یشیپ  ندروآ  مالسا  رد  امش  همه  زا  نم  - 3
.دندوب یتخس  یتخبدب و  كرش و  یهارمگ  یکیرات و  رد  مدرم  مامت  هکنآ  لاح  مدرک و  قیدصت  ار  ربمایپ ص ] - ] 4
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ُبوُسْعَی ُلاملا  ِنِمؤملا َو  ُبوُسْعَی  َْتنَا  ِلِطابلا َو  ِّقَحلا و  َْنَیب  ُقِْرفَت  مَظعَالا  ُقوراـفلا  رَبکـالا َو  ُقیِدِّصلا  َْتنَا  ِهَماـیِقلا َو  َمْوَی  ینُِحفاـُصی 
.نافلاخم قیرط  ام و  قیرط  زا  تسا  ّدح  یب  نیا  دننام  رد  رابخا  ِهَمَلَّظلا و 

ِّالا ِءامَّسلا  َیِلا  ِضْرَالا  َنِم  ِهالَص  ْعَفُْرت  َْمل  ُهَّن  َنینِس َِال  َْعبَس  ٍّیلَع  یلَع  َّیلَع َو  ُهِکئالَملا  ِتَّلَص  مالسلا -  هیلع  ُهلوق  زامن ، رد  قبـس  رد  اّما 
، ٍْعبَِسب ِساّنلا  َْلبَق  ُْتیَّلَص  ْدََقل  َو  فقوم :  دنچ  رد  تفگ  وا  هک  تسا  تیاور  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زا  .ّیلَع و  ْنِم  یّنِم َو 

َْریَغ ِنیّدلا  اذه  یلَع  ُفِرْعَا  ال    ِ هّللاَو تفگ :  هک  نآ  و  نیا ، زا  شیپ  تسا  هتفر  بلطملادـبع  نب  سابع  هّللادـبع و  نب  فیفع  ثیدـح 
.مالسلا امهیلع  َهجیدَخ -  ًاّیلَع َو  َو  مالسلا -  هیلع  ُّیبنلا -  ینعی  هَثالَّثلا ، ِءالُؤه 

تیب هب  دندوب  قباس   ] هک دندوب  نآ  یضعب  هچ  دودعم ، دنچ  ینت  درک و  وا  قافّتاب  هلبق  ود  هب  زامن  و  تسین ، هدیشوپ  داهج  رد  قبـس  و 
هک دنتفاین  رد  سّدقملا  تیب  هب  زامن  هک ] دندوب  نآ  یـضعب  و  دندیـسرن ، هبعک  هب  دندرک و  زامن  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اب  سّدـقملا 

.دندوب هدینادرگ  هبعک  اب  هلبق  دندمآ  مالسا  رد  ناشیا 

ِنیَتداهّـشلِاب َو َقَبَـس  ِْنیَلَقّثلا  َدَحَا    ِ هّللاَو ِتْرَکَذ  تفگ :  سابع ، هّللادبع  زا  دندیـسرپ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ثیدح  زور  کی 
ِنیتَْلبِقلا َو ِنَع  َْتباغ  اَم  ِدَْعب  نِم  ِْنیَتَّرَم  ُسْمّشلا  َُهل  ْتَّدُر  نیَسُحلا َو  ِنَسَحلا َو  ُبَا  َوُه  ِْنیَطبِـسلا  َیِطُعا  ِنِیتَْعیبلا َو  َعَیاب  ِنیَتَْلبِقلا و  یّلَص 

 - مالـسلا هیلع  ٍبلاط -  یبَا  ُنب  ُّیلَع  َيالْوَم  َِکلاذ  ِْنیَنْرَقلا  يِذ  ِلَـثَمَک  هَّمُـألا  ِیف  ُُهلَثَمَف  ِْنیَتَّرکلا  ُبِحاـص  َوُه  ِنیَتَراـت َو  َْفیَـسلا  َدَّرج 
ینعی تسوا  یکی  هاگنب  ود  نآ  زا  هک  يدرب  يدرم  مان  هک  هّللاو  تفگ : 

هیلع لوسر -  اب  هلبق  ود  هب  .تّوبن  دیحوت و  هب  نیتداهش  هب  درب  قبـس  ِْنیَلَقَثلا ، مُکِیف  ٌكرات  ّینِا  مالـسلا -  هیلع  هلوق -  ترتع ، نآرق و 
دنداد  (1) تَطـَسب ود  ار  وا  َهَرَجَـشلا و  هعیب  هَبَقَعلا و  هعیب  تسبب :  لوسر  اب  تعیب  ود  و  هبعک ، سِدـْقَملا و  تیب  هب  درک  زامن  مالـسلا - 

و ملع ] ِتطَسب  یکی  ]

ود ره  زا  دوب  هدـش  دورف  هک  نآ  زا  سپ  دـندروآ  زاب  راب  ود  وا  ِيارب  باتفآ  و  تسا ، نیـسح  نسح و  ردـپ  وا  و  مسج ، تطـسب  کی 
رد وا  لَثَم  (3) تـسا ْتَعْجَر  ود  تّرک و  ود  دـنوادخ  وا  و  لـیوأت ، يارب  یکی  لـیزنت و  يارب  یکی   : (2) تخیهآرب غیت  راـبود  و  هلبق ،

لثم هک  تسا  نانچ  تّما 

ص:103

.یگداشگ یخارف و  - 1
.ندروآرب ندیشک ، - 2

تیب يوس  هب  ادتبا  ص )  ) ربمایپ روتسد  هب  ع )  ) یلع زین  ندرک و  بورغ  زا  سپ  دیشروخ ، تشگزاب  ای  سمشلا  ّدر  هب  تسا  هراشا  - 3
سپ مخ ، ریدغ  رد  رابکی  دندرک :  تعیب  ع )  ) یلع اب  رابود  زین  .درازگ و  زامن  هبعک  يوس  هب  هلبق  رییغت  زا  سپ  دناوخ ، زامن  سدقملا 

.لّوا هفیلخ  هس  زا  دعب  يرگید  تیاصو  تماما و  هب  باصتنا  زا 
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.بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تسا ، نم  يادخراب  الوم و  وا  نینرَقلاوُذ و 

نایغاب هورگ 

(1) نایغاب هورگ 

 : دیوگ ...یْغبَت » یّتلا  اُوِلتاقَف   : » هیآ لیذ  رد 

ار ماما  دـشاب ؛ نینچ  هک  نآ  دـهدن و  اـضر  وا  مکح  هب  دـنک و  تفلاـخم  وا  ناـمرف  دـیآ و  نوریب  قح  ماـما  رب  هک  دـشاب  نآ  یغاـب  و 
لیلد تیآ  رد  ...دورب و  هک  دـیاب  ور  وا  لاتق  هب  هک  دـیامرف  ار  يو  ماما  هک  سک  ره  رب  تسا  بجاو  دـنک و  داـهج  وا  اـب  هک  تساور 

نایغاب همه  ناورهن  ماش و  هرصب و  لها  زا  وا  تیالو  دهع  رد  یلع  نینمؤملاریما  نابراحم  هک  نآ  رد  عامجا  رد  تسا و 

 - مالـسلا هیلع  ِِهلْوَِقل -  ُهَیِغابلا َو  ُهَئِفلا  َکَُلتقَتَـس  راّمَِعل :  مالـسلا -  هیلع  ّیبَنلا -  ِلْوَِقل  ناناملـسم ، رب  دوب  بجاو  ناشیا  لاتق  دـندوب و 
نآ زا  دندیسرپ  ار  نینمؤملاریما  .دنشکب  نایغاب  هورگ  ار  وت  تفگ  ار  راّمع  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  اج  نآ  زا  و  انیَلَع ، اْوََغب  اُنناوِخا 

ءارجا تیآ و  رهاظ  هب  ناشیا  کّسمت  اّما  دندرک  یغب  ام  رب  هک  بسن  رد  ینعی  دناام  ناردارب  تفگ :  موق ،

اُونِمآ ْمِِهتَنِسلَِاب  َنامیالا  اوُرَهْظَا  نیّذلا  اهیا  ای  يا ، هّللاب (2) ، اُونِمآ  اُونَمآ  نیذـّلا  اَهُّیا  ای  تفگ :  هک  تسا  نانچمه  ناشیا  رب  نامیا  مسا 
...دشاب نامیا  راهظا  دارم  مُِکبُولُِقب ،

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماقم 

(3) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماقم 

منهج هب  ار  يزوت  هنیک  ساپسان  ره   : ] ٍدِینَع ٍراّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَا  هفیرش :  هیآ  لیذ  رد 

يادرف هک  یلع  دّـمحم و  اب  تسا  باطخ  ایِْقلَا  مالـسلا -  مهیلع  تیبلا -  لها  ریـسفت  رد  و  تسا :  هدـمآ  ( 24 هروس ق /  [ ) .دـیزادنیب
هب دـشاب  هدرک  ضیوـفت  راـک  نیا  مالـسلا -  هـیلع  لوـسر -  و  دـننک ، همـساقم  خزود  اـب  دنتـسیاب و  طارـص  رـس  رب  دـنیایب و  تماـیق 

ات یلع  نینمؤملاریما 

زا هک  ریگب  ار  نیا  ارم ، نآ  ار و  وت  نیا  یئایلوا  ْنِم  ُهَّنِاَف  ِِهیرَذ  یئادْعَا و  ْنِم  ُهَّنِاَف  ِهیِذُخ  َِکل  اذه  یل و  اذَه  دـیوگ :  یمه  ار  خزود  وا 
...تسا و ناتسود  زا  هک  رادب  تسد  ار  نآ  تسا و  نانمشد 

ص:104

 . ص 24 ج 18 ،  - 1
 . هیآ 136 ءاسن 4  هروس  - 2

 . ص 71 ج 18 ،  - 3
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 : مسرت یم  ياج  ود  زا  نم  نینمؤملاریما ، اـی  ار :  نینمؤملاریما  تفگ  یتقو  وا  هک  .تسا  ینادْـمَه  ثراـح  ثیدـح  لـیوأت  نیا  لـیلد 
رد هک  هار ، ود  ِرس  زا  یکی  گرم و  تارَکَس  زا  یکی 

 : تفگ ار  وا  نینمؤملاریما  تسا ، رطخ  ياج  ياج  ود  نیا 

ینَرَی ْتُمَی  ْنَم  َنادْمَه  َثِراح  ای 

ًالُُبق ٍِقفاَنُم  ْوَا  ٍنمؤم  ْنِم 

ُُهفِرْعَا ُُهفْرَط َو  یُنفِْرعَی 

الَعَف ام  ِهِمْسا َو  ِِهتْعَِنب َو 

یضِرَتْعُم ِطارِّصلا  َْدنِع  َْتنَا  َو 

ًالَلَز ًهَْرثَع َو ال  ْفَخَت  الَف 

- ِْلل ُفَقوت  َنیِحرانلل  ُلُوقَا 

ًالُجّرلا یبَْرقَت  هیِرَذ ال  ِضْرَع  -

َُهل َّنِا  هِیبَْرقَت  ِِهیِرَذ ال 

ًالِصَّتُم ِّیِصَولا  ِْلبَِحب  ًالبَح 

مسانشب ار  وا  نم  دنسانشب و  ارم  دننیب و  ياج  ود  ره  نیا  رد  ارم  ّالا  ناقفانم و  نانمؤم و  زا  دشابن  سک  چیه  هک  رادم  هشیدنا  تفگ : 
زا ار  وت  نم  طارص ، رب  يآ  نم  کیدزنب  وت  اّما  و 

.تسا هتسویپ  ام  ِنسر  هب  وا  ِنسر  هک  ار  وا  نک  اهر  میوگ :  منک و  تیامح  خزود 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  یتسود  ماقم 

(1) مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  یتسود  ماقم 

، دوب هتـسشن  هنیدم  دجـسم  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی  تفگ :  هک  يراصنا  هّللادـبع  رباج  زا  درک  تیاور  هزمح  نب  مصاع 
یلاـعت ار  يادـخ  تسا ]:  نینچ  تیاور  همجرت   : ...] تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دندیـسرپ  تشهب  ثیدـح  وا  زا  هباحـص  یـضعب 

اول نآ  ءادر  رب  لاـس  رازه  ود  هب  دـیرفآ  نیمز  نامـسآ و  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  دـیرفایب  دـجربز ، زا  يدوـمع  روـن و  زا  تسا  ییاوـل 
لوسر دّمحم  تسین و  ییادخ  يادخ  زجب  مَوَقلا ؛ ُماِما  ِءاوِّللا  ُبحاص  ِهَّیرَبلا  ُْریَخ  ٍدمحم  ُلآ  هّللا  لوسر  ٌدمحم  هّللا ُ،  ِّالا  ََهِلا  ال  هتـشون : 
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وت هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  .تسا  قلخ  ماما  اول  نیا  بحاص  دنا ، ناقلخ  نیرتهب  دـمحم  لآ  تسوا و 
تسود ار  ام  هک  ره  هک  ینادن  وت  یلع ! ای  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .درکب  مّرکم  فّرشم و 

ریسفت رد  یبلعث  ثیدح  نیا  (2) و  ردتقُم ٍکیلم  َدنِع  قدص  دقعم  یف  دـشاب  ام  هجرد  رد  .دـشاب  ام  اب  دـنک  ام  یتسود  يوعد  دراد و 
.دروآ نیا 

ص:105

 . ص 236 ج 18 ،  - 1
.اناوت ییاورنامرف  دزن  هدیدنسپ ، یهاگیاج  رد  - 2
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نیمز نامسآ و  تنیز 

(1) نیمز نامسآ و  تنیز 

تسارایب و هراتس  هدزاود  هب  ار  نامسآ  یلاعت  قح  دسیون :  یم  ِبِکاوکلا » ٍهَنیِزب  اینُدلا  َءامّـسلا  اَنَّیَز  اَّنِا   : » هیآ لیذ  رد  يزار  حوتفلاوبا 
نآ هب  نابایب  رد  ورهار  .موصعم  هدزاود  هب  ار  نیمز 

هیلع قداص -  هب  اهتیب  نیا  دنرب و  هار  ناگراتس  نیدب  نید  رد  هارمگ  و  دنرب ، هار  ناگراتس 

 : دندرک تبسن  مالسلا - 

اِنب ُءاَضَتُْسی  ًاموُُجن  اّنُک  ِلْصَالا  ِیف 

ُناهُْرب َموَْیلا  ُنَْحن  ِهَّیرَبلا  ِیف  َو 

اهِِصئاِغل اْهِیف  یتَّلا  ُروُُحبلا  ُنَْحن 

ُناجرَم ٌتوقای َو  ٌنیمث َو  ٌّرُد 

اهُِکلْمَن ْسودرِفلا  ُسْدُقلا َو  ُلِزانَم 

ُناّزُخ ِسوَدرِفلا  ِسدُقِلل َو  ُنْحَنَف 

ُُهنِکاسَم ٌتوهْرَبَف  اّنَع  َّذَش  ْنَم 

ُناْدلِو ٌتاّنَجَف َو  َبانَا  ْنَم  َو 

يارب هک  میتسه  ییاهایرد  ام  میـشاب  یم  ناهرب  قلخ  نایم  رد  زورما  ام  دوش و  یم  رون  بلط  ام  زا  هک  میدوب  یناگراتـس  ام  لصا  رد  ]
سدق و نانزاخ  ام  سپ  میا ، کلام  ام  هک  ار  سودرف  سدق و  لزانم  تسا  ناجرم  توقای و  اهب و  رپ  ّرُد  اهایرد  نآ  رد  هدننک  صوغ 
تسوا و يارب  تشهب  ياـهغاب  دروآ ، يور  اـم  هب  هک  یـسک  تسوا و  ياـج  توهرب  دوش ، رود  اـم  زا  هک  یـسک  میـشاب  یم  سودرف 

[ .دنتسه لاس  نس و  مک  ياه  هچب  اج  نآ  نارازگتمدخ 

.دشابن هر  هنایم  رد  ار  هناگیب  ات  هراتس  ناشیا  مه  ایرد و  ناشیا  مه  ناشیا ، راک  داتفا  بجع 

مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هرجح 

(2) مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هرجح 

 : دسیون یم  يوَغ  ام  مُُکبِحاص َو  َّلَضام  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  يزار  حوتفلاوبا 
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هب مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  ترجه ، زاـغآ  مالـسا و  ِتیادـب  رد  هک  دوـب  نآ   (3) تروس لوزن  ببـس  دنتفگ :  رگد  یـضعب  »... 
نکـسم يارـس و  هنیدم  رد  دندوب  هدرک  ترجه  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اب  هک  نارجاهم  تعامج  نآ  درک ، انب  دجـسم  دمآ و  هنیدم 

زامن گناب  نوچ  ات  دنتفرگ  دجـسم  رد  رد  دـنتخاس و  يا  هرجح  کی  ره  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دجـسم  نماریپ  دـندمایب  تشادـن ،
لّوا هب  یلاعت  قح  يدندش ، دجسم  رد  هرجح  زا  يدندینش   (4) تماق ای  يدمآ 

ص:106

 . ص 153 ج 18 ،  - 1
 . ص 157 ج 18 ،  - 2

.يوَه اِذا  مجنلا  هروس و  روظنم  - 3
.زامن هماقا  گناب  - 4

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_106_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_106_4
http://www.ghaemiyeh.com


 : دیوگ یم  یلاعت  يادخ  تفگ :  دـمآ و  لیئربج  دـندش ، رایـسب  ناناملـسم  دـش و  يوق  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .داد  تصخر 
اهرد دنا و  هداشگ  دجسم  رد  هک  دنرآرب  اهرد  نیا  ات  يامرفب 

يراد دجسم  رد  هک  اهرد  هک  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  تفگ :  درک و  هبطخ  دمآرب و  ربنم  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دنریگ  نوریب 
(1) يرآرب

هشیدنا تمدخ ، تمرح  هب  هباحص  یتعامج  و  یشیوخ ، ّتلع  هب  هزمح  سابع و  نوچ  یهورگ  دنرآرب و  رد  هک  دندرک  زاس  یهورگ 
، همطاف و  مالسلا -  هیلع  دوب -  نینمؤملاریما  تفرگ  شیپ  ندروآرب  رد  تلآ  هک  یسک  لّوا  .دشابن  ام  اب  باطخ  نیا  انامه  هک  دندرک 

نیا داب ، وت  يادـف  مردـپ  مرداـم و  تفگ :  ار  همطاـف  دـندرک  یم  راـک  نآ  زاـس  ناـشیا  تفر  یم  هرجح  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.دنشاب هدروآرب  نم  ِرَد  دنرآرب  وت  ِرد  ینم  زا  وت  تسین ، وت  اب  باطخ 

.دش هرجح  رد  تشذگب و  و  ینم ! زا  یلع  وت و  دیامرف  یمن  ار  وت  يادخ 

هک نادـنچ  يرآرب ، رد  هک  دـیامرف  یم  يادـخ  تفگ :  ییامرف ؟ هچ  ار  اـم  هک  دـنتفر  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  شیپ  هزمح  ساـبع و 
 : دنتفگ .تسین  تصخر  تفگ :  مینیبب ، وت  يور  میرگنب و  هک  دشاب  یخاروس  هک  نک  اهر  ینادـنچ  دـنتفگ :  ات  دوبن ، هدـیاف  دـنتفگ 
ِرد و  دندروآرب ، رد  دندیربب و  عمط  زین  هباحص  دندروآرب و  اهرد  دنتساخرب و  .تسین  يروتسد  تفگ :  میونـشب ، وت  زاوآ  هک  نادنچ 

...ٍّیلع ِیف  َّلَض  ْدَق  ًادّمحم  َّنِا  الَا  دنتفگ :  دندید  نانچ  نوچ  ناقفانم  .درک  اهر  هداشگ  نینمؤملاریما 

يدرک و اهر  وا  رد  يدرک و  صیـصخت  ار  یلع  ارچ  دنتفگ :  هک  تفگ  نانآ  باوج  دـمآرب و  ربنم  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هگنآ 
َحَتَف مَُکباوبَا َو  َّدَـس    ُ هّللا َلب  ٍیلع  َبَاب  ُتْحَتَف  مَُکباْوبَا َو ال  ُتْدَدَـس  ام    ِ هّللاَو تفگ :  هبطخ  رخآ  رد  درک و  هبطخ  و  يدروآرب ، ام  رد 

.داشگ يادخ  ْرَد  ار  یلع  لب  مداشگن ، یلع  ِرد  مدرواینرب و  امش  رب  رد  نم  هک  يادخ  هب  ٍّیلَع ، َبَاب 

دوبن ار  سک  هک  دوب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زیچ  هس 

(2) دوبن ار  سک  هک  دوب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زیچ  هس 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تفگ :  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ :  رمع  هّللادبع  و 
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يدوب ارم  نآ  زا  یکی  رگا  دوبن و  ار  سک  هک  دوب  زیچ  هس  هیلع -  ُهُمالس  هّللا و  تاولص  ار - 

همه مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هک  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  جـیوزت  یکی  يوم :  خرـس  نارتش  زا  یمتـشاد  رت  تسود 
ُهُّبُِحی َُهلوُسَر َو  َو    َ هّللا ُّبُِحی  ًالُجَر  اهّنَیِطْعَُال  تفگ :  هک  هگ  نآ  ربیخ  زور  تیار  رگید  .ار  وا  داد  ودب  هگنآ  در ، درک و  عنم  ار  هباحص 
تیآ رگید  .داد  ودب  دادن و  سک  هب  وا ، رد  دندرک  عمط  ار و  نآ  دندش   (2) لواطتم لوسر  باحصا  (1) ٍراّرَف َْریَغ  ًاراّرَک  ُُهلوُسَر  َو    ُ هّللا

.وا زج  درکن  راک  ودب  سک  دش و  خوسنم  دمآ و  دورف  هک   (3) يوجن

بیرغ لئاس  درم  مالسلا و  هیلع  یلع 

(4) بیرغ لئاس  درم  مالسلا و  هیلع  یلع 

.دراذگب نتفخ  ماش و  زامن  بش  کی  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر -  تفگ :  دوعسم  هّللادبع  زا  درک  تیاور  همَلَس  نب  قیقش 
یم لوسر  هاگزامن  رد  لاؤس  نیا  .مشیورد و  مبیرغ و  يدرم  راصنالا ! َنیرجاهملا و  َرِشاعم  تفگ :  تساخرب و  فص  نایم  زا  يدرم 

ارم .منک 

ُءابَرُغلا اـمَّنِا  يدـیربب ! ملد  ياـهگر  هک  نکم  تبرغ  رکذ  تسود  اـی  تفگ :  مّلـس -  هلآ و  هیلع و    ُ هّللا یلـص  لوسر -  .دـیهد  ماـعط 
نایم رد  يدجسم  هیف ؛ َنُّولَُصی  مْوَق ال  ْیَنارهَظ  َْنَیب  ٌدجْـسَم  تفگ :  ناشیا ؟ دنمادک  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  .تسا  راهچ  نابیرغ  ٌهَعبْرَا ؛
دّقفت دننادن و  وا  لاوحا  هک  یموق  نایم  رد  یملاع  دـنناوخن و  نآرق  ودـب  هک  یموق  تسد  رد  یفحـصم  دـننکن و  زامن  وا  رد  هک  موق 

هگنآ .دننادن  ار  يادخ  هک  نارفاک  نایم  رد  مور  دالب  رد  يریسا  .دننکن و 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  دهد ؟ ياج  ار  وا  یلعا  سودرف  رد  یلاعت  يادخ  ات  دنک  تیافک  درم  نیا   (5) ِتنوؤم هک  تسیک  تفگ : 
رظن نامهم  نیا  راک  رد  يادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ :  و  مالـسلا -  اهیلع  همطاـف  هرجح  هب  دربب  تفرگ و  لـئاس  تسد  تساـخرب و 

يا تفگ :  همطاف  .نک 

ماعط يراد و  هزور  وت  دنجاتحم و  ام  ناکدوک  ما و  هتخاس  یماعط  نآ  زا  دوبن و  مدنگ  يردق  زج  يارس  رد  يادخ ، لوسر  ّمع  رـسپ 
رضاح تفگ :   ] .دشابن شیب  ار  سک  کی  تسا ، كدنا 

ص:108

هب ار  مچرپ  نیا  نم   : » دومرف ربمایپ ص  دـنداد  ناشن  ار  دوخ  یناوتان  دـندش و  هدومزآ  نارگید  هک  نآ  زا  سپ  ربیخ  گـنج  زور  - 1
هلمح هتـسویپ  هک  تسا  يروالد  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک 

(. دوب یلع  ص )  ) لوسر ترضح  روظنم   ) .دنک یمن  رارف  دنک و  یم 
.دوش هداد  نانآ  هب  تیار  ات  دندیشک  یم  ندرگ  لواطتم :  - 2

( .درک لمع  نآ  نومضم  هب  ع   ) یلع اهنت  هیآ 12  هلداجم  هروس  هب  دراد  هراشا  - 3
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هک دید  نوچ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .درک  رضاح  ار  ماعط  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  .نک 

زارد كرابم  تسد  .دـشابن  تیافک  ار  نامهم  مروخ  ماعط  رگا  دـیاشن و  مروخن  ماعط  نم  رگا  تفگ :  دوخ ] اب  تسا ، كدـنا  ماـعط 
لّلعت ندرک  نشور  غارچ  رد  تفگ :  ار  ءاسنلا  ریخ  ترضح  هگنآ  (1) دناشنب ار  غارچ  منک و  یم  حالـصا  غارچ  هک  نآ  ّتلع  هب  درک 

ناهد هیلع -  همالس  هّللا و  تاولص  نینمؤملاریما -  ترضح  و  رایب ، غارچ  هگنآ  دروخب  کین  ماعط  نامهم  ات  نک 

دروخب و مامت  ماعط  نامهم  ات  دروخ  یمن  مروخ و  یم  ماعط  هک  دومن  یم  دینابنج و  یم  كرابم 

 : تفگ ار  نامهم  نینمؤملاریما  سپ  .دوب  دوخ  لاح  رب  ماعط  داهنب و  دروایب و  غارچ  مالـسلا -  اهیلع  ءاسنلا -  ریخ  ترـضح  .دش  ریس 
زا هگنآ  .تسا  هداد  تکرب  ار  ماعط  یلاعت  يادـخ  نکل  مدـش و  ریـس  مدروخب و  ماعط  نم  نسحلا  ابا  ای  تفگ :  يدروخن ؟ ماعط  ارچ 

دندروخب و زین  مالسلا -  مهیلع  اه -  هدازهاش  ءاسنلا و  ریخ  ترضح  دروخب و  نینمؤملاریما  ماعط  نآ 

همالس هّللا و  تاولص  نینمؤملاریما -  ترضح  هک  دادماب  ار ، ناشیا  دوب  هداد  یلاعت  يادخ  هک  تکرب  زا  دنداد  بیـصن  ار  اه  هیاسمه 
لوسر ای  هّللادمحب  تفگ :  نامهم ؟ هب  يدوب  نوچ  یلع  ای  تفگ :  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  دـمآ ، دجـسم  هب  هیلع - 
.نامهم يارب  ندروخن  ماعط  نتـشک و  غارچ  زا  شود  يدرک  وت  هچ  نآ  زا  دومن  بّجعت  یلاعت  يادخ  تفگ :  لوسر  .دوب  کین  هّللا !

یلَع َنوُِرثؤـُی  َو   : » وـت نأـش  رد  دروآ  تیآ  نیا  و  نآ ، زا  ارم  داد  ربـخ  لـیئربج  تفگ :  داد ؟ ربـخ  هک  ار  وـت  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ : 
(2)« ٌهَصاصَخ مِِهب  َناک  َْول  ْمِهِسُْفنَا َو 

مالسلا مهیلع  نینسح  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماقم 

(3) مالسلا مهیلع  نینسح  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماقم 

ْمُُکیْعَس َناک  َو  هلوق :  یلإ   - (4) ٍسأَک ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراَْربَْألا  َّنِإ   : » یلاعت هلْوَق  ْنِم  تایآ  نیا  دنتفگ :  هلمج  رابخا  لها  نارّـسفم و  هّماع 
.مان هّضف  دوب  ار  ناشیا  هک  یکزینک  دمآ و  مالّسلا  مهیلع  نیسح -  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  رد  ، (5)« ًاروُکْشَم

باحـصا ماما  رّـسفم  یبلعث  دروایب  قیرط  دـنچ  هب  ربخ  نیا  ساّبع و  هّللادـبع  زا  دـهاجم  زا  درک  تیاور  ْثَیل  هک :  دوب  نآ  نیا  هّصق  و 
 - مالسلا امهیلع  نیسح -  نسح و  هک :  ثیدحلا 
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ار یلع  .برع  نافورعم  هباحص و  هلمج  اب  دش  ناشیا  تدایع  هب  هلآ -  یلع  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم -  دّمحم  ناشّدج  .دندش  رامیب 
يادـخ اـب  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  .دوبن  چـیه  دـشابن  اـفو  ار  نآ  هک  يرذـن  ره  و  نادـنزرف ، نیا  ّقح  رد  ینک  يرذـن  رگا  تفگ : 

نیا مه  زین  نم  تفگ :  مالَّسلا -  اَْهیَلَع  همطاف -  و  نآ ، رکـش  هب  مراد  هزور  زور  هس  نم  دهد ، افـش  ار  نانیا  يادـخ  رگا  هک  متفرذـپ 
رگا مدرک  رذن  نیا  مه  زین  نم  تفگ :  نیـسح  .دهد  تیفاع  ار  ام  يادـخ  رگا  مدرک  رذـن  نیا  مه  زین  نم  تفگ :  نسح  مدرک ، رذـن 

.مدرک رذن  نیا  مه  زین  نم  تفگ :  ناشیا  همداخ  هّضف -  .دهد  تیفاع  ار  نسح  يادخ 

چیه ناشیا  کیدزنب  .مینک  افو  رذـن  نآ  هب  ام  هک  تسا  نآ  تقو  تفگ :  ار  همطاـف  یلع  داد ، تیفاـع  ار  ناـشیا  یلاـعت  يادـخ  نوچ 
نوعمـش دوهج  نآ  مان  .تساوخ  ضرق  وا  زا  دوهج و  تفر  يا  هیاسمه  کیدزنب  مالَّسلا -  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما -  (1) ریثک لیلقب و  دوبن 

هب دنریگرب  وج  ياهعاص  نیا  و  دنـسیرب ، نم  يارب  ات  هد  ار  نانز  مشپ  نیا  تفگ :  وج ،  (2) عاص هس  دادب و  مشپ  يا  هراپ  وا  .اباج  نب 
ار یکی  ره  .تُخَپب  نآ  زا  صرق  جنپ  (3) و  درک سآ  نآ  زا  یعاص  مالَّسلا -  اَْهیَلَع  همطاف -  دروآ ، هناخ  هب  دتسب و  نآ  یلع  .نآ  دزم 

ماعط دمآزاب و  هناخ  هب  درازگب و  زامن  مالّسلا -  هولَّصلا و  هیلع  لوسر -  اب  نینمؤملاریما  .دنتـشاد  هزور  يارـس  رد  هچ  ره  و  یـصرق ،
زارف هرجح  رد  هب  یلیاس  هدربان ، ماعط  هب  تسد  زونه  .دننک  لوانت  ات  دنداهن  شیپ  رد 

ارم ناناملـسم ، ناشیورد  زا  ما  یـشیورد  ِهَّنَجلا ؛ ِدـِئاوَم  ْنِم    ُ هّللا ُمُکَمَعْطأ  ینوُمِعطَأ  َنیِملْـسُملا  نیکاسم  نم  ٌنیکـسم  تفگ :  دـمآ و 
.درک ارهز  هب  يور  سپ ]  ] درک ءاشنا  اهتیب  نیا  .دینشب  وا  زاوآ  یلع  .دهد  ماعط  تشهب  ياهناوخ  زا  يادخ  ار  امش  هک  یهد  یماعط 

نیقَْیلا ِدْجَْملا َو  َتاذ  َمِطاف 

نیعَمجَأ ِسانلا  ِریخ  َتِنب  ای 

نیکْسِْملا َِسئابلا  َنیَرَت  امأ 

ِنینَح َُهل  ِباْبلِاب  َماق  ْدَق 

ُنیکَتْسَی َو    َ هّللا َیلِإ  اوُکْشَی 

ُنیزَح ٌعیاج  اْنَیلِإ  وُکْشَی 

ُنیهَر ِِهبْسَِکب  يِْرما ٍء  ُّلُک 

ُنیدَتْسَی ِتاْریَْخلا  ُلِعاف  َو 

نییّلِع ُهَّنَج  ُهُدِعْوَم 

ِنینَّضلا یَلَع    ُ هّللا اَهَمَّرَح 

ٌنیهَم ٌِفقْوَم  ِلیخَْبِلل  َو 
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نیّجِس یلِإ  ُراّنلا  ِِهب  يوْهَت 

ص:110

.دایز مک و  زا  يزیچ  ریثک :  لیلق و  هب  - 1
.هنامیپ عاص :  - 2

.درک درآ  درک -  ایسآ  درک :  سآ  - 3
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(1) نیلْسِغلا ُدیدَّصلا َو  ُُهبارش 

 : تایبا نیا  هب  داد  شباوج  مالسلا -  اهیلع  همطاف - 

هَعاط ّمَع َو  َْنباَی  ٌعْمَس  َكُْرمَأ 

هَعاضَو مُُؤل َو ال  ْنِم  َِیبام 

هَعانِص یلَو  ِِّرْبلِاب  ُْتیَدَغ 

هَعاّسلا ِیلابُأ  ُهُمِعْطُأ َو ال 

هَعاُجم اذ  ُْتعَبْشَا  اِذا  اوُجْرَأ 

هَعامَْجلا َرایْخَْألا َو  َقَْحلَأ  ْنَأ 

(2) هَعافَش یل  َْدلُْخلا َو  ُلُخْدَأ  َو 

تقفاوم رین  نیـسح  نسح و  .درک  تقفاوم  زین  همطاف  .داد  نیکـسم  هب  درک و  راثیا  دوخ  صرق  درک و  زارف  تسد  نینمؤملاریما  هگنآ 
صرق جنپ  وا  زا  درک و  هجلاعم  ار  رگید  یعاص  رگید  زور  .دـنداشگب  هزور  حارق  بآ  رب  بش  نآ  .درک و  تقفاوم  زین  هِِّضف  .دـندرک 

 : تفگ دمایب و  یمیتی  دننک ، ماعط  هب  تسد  هک  دنتـساوخ  نوچ  .دنداهن  شیپ  رد  ماعط  دوب ، راطفا  تقو  دمآرد و  بش  نوچ  .تخپب 
.رجاهم نادـنزرف  زا  ما  یمیتی  َنیرِجاهُملا ؛ ِدالوَأ  ْنِم  ٌمیتَی  َهَِکئالَملا ، َفَلَتُْخم  ِهلاسِّرلا َو  َنِدـْعَم  هَُّوبُّنلا و  ِتیب ]  ] َلـهَا اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا 

.داهد ماعط  تشهب  هدیام  زا  ار  امش  ادخ  هک  ارم  یهد  یماعط  دن ،]  ] درک دیهش  هبقَع  زور  ار  مردپ 

یلیاس .دنداهن  شیپ  رد  دـنتخاسب و  ماعط  دوب ، رگیدـس  بش  نوچ  .دـنداشگب  هزور  حارق  بآ  رب  دـندادب و  ماعط  هلمج  زین  بش  نآ 
.ارم دیهد  ماعط  (3) یهد یمن  یماعط  يا و  هتفرگ  يریسا  هب  ار  ام  امش ، ناریسا  زا  ما  يریسا  نم  تفگ :  دمآ و 

نسح ِتسد  تسد  کی  هب  تساخرب و  نینمؤملاریما  دوب ، مراهچ  زور  نوچ  .دنداشگ  هزور  یهت  بآ  رب  دندادب و  ماعط  زین  بش  نآ 
 - مالـسلا هیلع  لوسر -  .دـندیزرل  یم  فعـض  زا  ناشیا  لوسر و  کیدزنب  دروآ  ار  ناشیا  و  نیـسح ، ِتسد  تسد  کی  هب  تفرگ و 

اَْهیَلَع همطاف -  دندمآ و  .میور  همطاف  هرجح  هب  ات  زیخ  تفگ :  لاح ، نیا  زا  دش  گنت  لد 

ص:111

دنک یم  هلاـن  هداتـسیا و  رد  رب  ریقف  هراـچیب  ینیب  یمن  اـیآ  ناـمدرم -  همه  نیرتهب  رتـخد  يا  نیقی  یگرزب و  بحاـص  همطاـف  يا  - 1
شیوخ لمع  ورگ  رد  یـسک  ره  نیگمغ -  تسا و  هنـسرگ  دروآ ، ام  شیپ  تیاکـش  هک  نآ  دنک ، یم  يادـخ  هب  عرـضت  تیاکش و 
.تسا هدرک  مارح  لیخب  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هبترم  دـنلب  تشهب  نآ  هاگ  هدـعو  .دریگ  یم  ماو  دـنک  یکین  هک  سک  نآ  تسا 
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میر و نوخ و  كرچ و  نآ  هباشون  هک  .دـنک  یم  باترپ  منهج  نیّجـس  هب  ار  وا  شتآ  تسا و  تسپ  يا  هبتر  یهاگیاج و  لیخب  يارب 
.تسا ناشوج  بآ 

.منک یم  تعاطا  مونش و  یم  ناج  هب  ار  وت  نامرف  مع  رسپ  يا  - 2
.دیهد یمن  یهد :  یمن  - 3
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ِْتَیب ُلْهَأ  هّللاـب  ُهاـثْوَغاو  تفگ : دـید  ناـنچ  نوچ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .یگنـسرگ  زا  هتفر  تشپ  اـب  مکـش  بارحم  رد  مـالَّسلا - 
ْمَُکل َناک  اذه  َّنِا  هلوق : یلإ  ِرذَّنلِاب  َنُوفُوی  : » یلاعَت ُهلوَق  دروآ -  تایآ  نیا  دمآ و  مالسلا -  هیلع  لیربج -  .ِعوُْجلا  َنِم  َنُوتوُمَی  ٍدَّمَُحم 

(1)« ًاروُکشَم ْمُُکیْعَس  َناک  ًءازَج َو 

 : تفگ تسیرگب و  دید  نانچ  لاوحا  نوچ  دیسرپب ، ار  وا  دش و  همطاف  کیدزن  رد  نوچ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  نارهم  نبا 
َناک ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْالا  َّنِإ   : » دروآ تیآ  نیا  دـمآ و  لـیربج  .امـش  زا  مربخ  یب  نم  یجنر و  نیا  رد  امـش  هک  تسا  زور  هس 

(2)« ًارُوفاک اهُجاِزم 

َنُوفوی  » .دوش یم  ایصوا  ناربماغیپ و  يارس  هب  اج  نآ  زا  لوسر ، يارـس  رد  تسا  يا  همـشچ  تفگ :  ، (3)  «ِ هّللا ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًانیع  »
.هّضف نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ینعی  ، (4)« ِرْذَّنلِاب

هن ایادخراب  دنیوگ :  باتفآ ، ییانـشور  نوچ  دننیبب ، ییانـشور  تشهب  رد  تشهب  لها  زور  کی  هک :  ساّبع  هّللادبع  زا  تسا  ربخ  رد 
اب یلع  تسین ، باتفآ  نیا  دـیوگ :  یلاعت  قح  تسیچ ؟ باتفآ  رون  نیا  (5)« ًاریرَْهمَز ًاسْمَـش َو ال  اهیف  َنْورَی  ال   : » هک يداد  هدعو  ار  ام 

.دش رّونم  نآ  زا  تشهب  همه  هک  تسا  ناشیا  ياهنادند  رون  نیا  .دندیدنخب  نآ  زا  درک ، یحازم  همطاف 

مالسلا هیلع  یلع  فک  زا  یتبرش 

(6) مالسلا هیلع  یلع  فک  زا  یتبرش 

نب یلع  مُهُدّیَـس  مُهاقَـس  ینعی  تسا ، دّیـس  ّبر »  » هب دارم   : » تسا هدـمآ   (7)« ًاروهَط ًابارَـش  ْمُهَّبَر  ْمُهیْقَـس  َو   : »... هفیرـش هیآ  لیذ  رد 
ناشدّیس دهد  بآ  ار  ناشیا  مالسلا -  هیلع  بلاطیبا - 

َْدنِع يأ  َکِّبَر » َدـْنِع  ِْینرُکُْذا   : » فسوی هروس  یف  یلاعت  هلوق  تسا ، هدـمآ  دّیـس  ینعم  هب  ّبر »  » هک نآ  رب  لیلد  .بلاطیبا و  نب  یلع 
وا هک  تسا  رهاظتم  فلاخم  فلاؤم و  تهج  زا  رابخا  و  دشاب ، یقاس  وا  لوق  نیا  رب  .ُهدّیس  يأ  ًارْمَخ ،» ُهَّبَر  یقـسَیَف   : » هلوق َكدِّیَس و 

 : تفگ رعاش  ینعم  نیا  رد  ندوب ، دهاوخ  رثوک  یقاس 

ص:112

 . هیآ 22 ناسنا 76  هروس  - 1
 . هیآ 5 ناسنا 76  هروس  - 2
 . هیآ 6 ناسنا 76  هروس  - 3
 . هیآ 7 ناسنا 76  هروس  - 4

 . هیآ 13 ناسنا 76  هروس  - 5
 . ص 88 ج 20 ،  - 6

 . هیآ 21 ناسنا 76  هروس  - 7
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یلْؤُس ِهَشیعَملا  َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر 

ِلوُسَّرلا لآ  ِّقَِحب  یّنَع  ُفْعا  َو 

ٍّیلَع ِّفَِکب  ًَهبْرَش  ینِقْسا  َو 

ِلُوَتب ِجوَز  ِءایصْوَالا  ِدِّیَس 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بسن  بسح و 

(1) مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بسن  بسح و 

موق (2) و  بـسن بسح و  دوخ و  هلیبق  زا  یـسک  ره  دـندوب ، رـضاح  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نانز  اب  شیرق  نانز  یتعامج  زور  کی 
اهر ثیدـح  ارچ  تفگ :  یکی  دـندرک ، اـهر  ثیدـح  ناـشیا  دـمآرد  اـهیلع -  هـّللا  ُتاولـص  ارهز -  همطاـف  تـفگ  یم  يزیچ  دوـخ 

.یناد یم  هک  نآ  وا  بسن  بسح و  و  دـشاب ، لاـحم  ندرک  بـسن  بـسَح و  ثیدـح  وا  شیپ  رد  هـک  نآ  يارب  دـنتفگ :  (3) ؟ يدرک
اّمَا ِبَرَعلا و  ُدِّیسَف  ُِکْلَعب  اّما  َو  َمَدآ ، ِْدلُو  ُدّیَـسَف  ِكوبَا  اّمَا  اهِرْـسَِاب  َهَدایِّسلا  ُُمتْزُح  ِمشاه  یَنب  ای  مُُکلاب  ام  تفگ :  ناشیا  هلمج  زا  یکی 

تفگ ِهدایّسلا ، َنِم  ًائیش  ٍدَحَِال  ُمتْکَرَت  امَف  ِءادَهُشلا  ُدِّیَسَف  ِکُّمَع  اّمَا  َو  ِهَّنجلا ، ِلْهَا  ِبابَش  ادِّیَسَف  ِكانبا  اّما  نیَملاعلا َو  ِءاِسن  ُهَدِّیَـسَف  ِْتنأ 
.تسا مدآ  دلُو  دّیس  تردپ  اّما  يدوبرب ، ملاع  همه  زا  تدایس  ِيوگ  ار و  دوخ  يدرک  عمج  تدایس  همه  هک  مشاه  ینب  يا  تسیچ  : 

اّما و  تسا ، برع  دّیس  ترهوش  اّما  و  یناهج ، نانز  هدّیس  وت  اّما  و 

 . ...تسا نادیهش  دّیس  هزمح  تّمع  اّما  و  دنتشهب ، ناناوج  نادّیس  تنادنزرف 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  رفعجوبا  شناد 

(4) مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  رفعجوبا  شناد 

نآ ات  تساوخ  دنتفرگ ، نابز  رد  ار  وا  مدرم  داد و  رهز  مالسلا -  هیلع  ار -  اضر  نومأم ، نوچ  هک :  بیبش  نب  ناّیَر  دیوگ  ربخ  يوار 
کیدزن نتـشیوخ  هب  ار  وا  درک و  مارکا  دروایب و  هنیدم  زا  ار  یقّتلا  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  شرـسپ  داتـسرف و  سک  .دـنک  یفالت  ار 

نوچ .درک 

رتخد هک  ار  وا  داتفا  تبغر  شّنس ، رغِص  اب  دید  وا  تماهـش  (5) و  تناصر تنازر و  يأر و  تمکح و  بدا و  ملع و  لضف و  لـقع و 
ساّبعلا ونب  .داتسیا  نتفرگ   (6) تَبُْها زاس و  رد  دهد ، وا  هب 

ص:113

 . ص 399 - 1
.ناکاین دادجا و  هداوناخ و  بَسَن :  داژن ، رهوگ و  دننک ، دای  هک  دادجا  رخافم  زا  هچ  نآ  بَسَح :  بسن :  بَسَح و  - 2
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.دیدرک يدرک :  - 3
 . ص 151 ج 7 ،  - 4

.یمکحم يراوتسا و  تناصر :  - 5
.گرب زاس و  تُّهبُا :  - 6
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ای راهنیز  دنتفگ :  ار  وا  دنتفر ، نومأم  شیپ  قافّتاب  دنتخاس و  یعمجم  دندمایب و  دنتفای ، ربخ 

ام هناخ  رد  هک  یفرـش  هبترم و  دنا و  هدرک  ار  دوخ  باقعا  ار و  دوخ  جنر  هب  وت  فالـسا  ناردپ و  هک  يراک  هک  دـیاش  نینمؤملاریما !
يدـنویپ اضر  رـسپ  اـب  هک  يا  هدرک  هک  مزع  نیا  دـنتفگ :  تسیچ ؟ نآ  تفگ :  یهدـب ؟ تسد  زا  ینک و  عیاـض  تسا  هدـش  لـصاح 

ناشیا و ام و  نایم  زا  هک  تسا  مولعم  ار  وت  و  دوشب ، ام  هناخ  زا  دتفا و  ناشیا  اب  راک  نیا  هک  میشابن  نمیا  ام  یهد و  وا  هب  رتخد  ینک ،
لالذإ و رهق و  زا  دنا  هدرک  هچ  ناشیا  ناردپ  اب  وت  ناردپ  و  تسا ، هدوب  اهینمـشد  تاداعُم و  هچ  ًاثیدح  ًامیدـق و  ناشیا  ام و  فالـسا 
ام و  دتفین ، عمط  ار  وا  ات  دنیـشنب  نمیا  دوخ  هناخ  رد  هک  دندرکن  نیکمت  ناشیا  زا  ار  یکی  هک  نآ  و  ناشیا ، فیوخت  دـیعبت و  درط و 

یهاوخ يراک  هراب  رگد  درک  تیافک  وا  راک  يادخ  نوچ  يدوب ، هدرک  دـهعیلو  ار  اضر  هک  میدوب  نآ  هشیدـنا  مغ و  رد  زورما  هب  ات 
دوخ تیب  لها  زا  یهن و  فّقوت  رد  راک  نیا  يدرگب و  راک  نیا  زا  هک  وت  رب  يادخ  هب  .میوش  كانـشیدنا  روجنر و  نآ  زا  ام  هک  درک 

نومأم .ینکن  اهر  دوخ  ناردـپ  هقیرط  ینکن و  تبغر  بلاطوب  لآ  اضر و  ِرـسپ  رد  ینک و  وا  اـب  دـنویپ  نیا  هک  ینک  راـیتخا  ار  یکی 
هک یناد  یهدب  فاصنا  رگا  و  نآ ، رد  یی ]  ] امش ببس  تسه  بلاطوب  لآ  امش و  نایم  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  هک :  ار  ناشیا  داد  باوج 

اشاح و  محر ، عطق  دوب و  قوقع  نآ  دندوب ، نم  شیپ  هک  دندرک  نارگید  هچنآ  اّما  .دنرتیلوا و  ام  زا  نیا  يّالوت  راک و  نیا  هب  ناشیا 

راک نیا  هک  متساوخ  یم  نم  .اضر و  ندرک  دهعیلو  رب  مدوبن  نامیشپ  نم  هک  نم ] رب   ] يادخ هب  و  دندرک ! ناشیا  هک  منک  نآ  نم  هک 
وا نکل  و  منک ، وا  ندرگ  رد  یّلکب  منگفیب و  دوخ  ندرگ  زا 

.تسار يادخ  نامرف  درک  رگد  يریدقت  يادخ  تشگب و  نآ  زا  راک  دش و  ادخ  تمحر  ِراوج  اب  نوچ  درک و  ابِا 

لقع و و  [ ، ] ار وا   ] ما هتخانش  هک  نآ  زا  منک  دنویپ  وا  اب  مهد و  وا  هب  رتخد  هک  نآ  رب  ما  هدرک  مّمصم  مزع  نم  رفعجوبا :  وا  رـسپ  اّما 
زا نم  هچنآ  هک  هّللاءاش  نإ  و  درادن ، نیرق  دوخ  نارقا  زج  دوخ و  نارقا  زا  دوخ  دهع  رد  هک  نآ  و  وا ، تنایص  يار و  بدا و  لضف و 

[ ما هتخانش  وا 

نینمؤملاریما هک  تسا  نینچ  نوچ  دنتفگ :  .باب  نیرد  تسا  باوص  نم  يار  هک  دننادب  دوش و  مولعم  ار  نامدرم  و  دـینادب ، زین  امش 
وا هک  نس  نیا  هک  میناد  ام  هک  دناوخرب  هقف  يا  هراپ  دزومایب و  يزیچ  وا  ات  دنک  فّقوت  دنیب ، یم  يدـشر  وا  رد  تسا و  يار  وا  هب  ار 

تسار

ارم وا  لاوحا  رب  مناد و  رتهب  امش  زا  ار  ناوج  نیا  نم  تفگ :  .ار  وا  دشابن  یهقف  یملع و 
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ار وا  ناردپ  ار و  وا  یلاعت  يادخ  هک  یماهلا  دـشاب و  يادـخ  زا  ناشیا  ملع  لضف و  هّدام  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  تسا ، مامت  فوقو 
لامک هجرد  هب  ینعم  نیا  رد  ناشیا  و  دنـشاب ، جاتحم  ناـشیا  هب  ناـهج  همه  و  دنـشابن ، جاـتحم  یـسک  هب  نید  ملع  رد  ناـشیا  و  داد ،
تـسا نینچ  نیا  هک  ینادب  ات  یهاوخ  رگا  و  دنتخومآ ، دنتفرگ و  ناشیا  زا  همه  صقان  ایاعر  زا  دـندوب  ناشیا  زج  هک  نانآ  و  دنـشاب ،
.میوگ یم  نم  هک  نیا  ار  امـش   ] دوش ادـیپ  ات  ملع  نونف  رد  لیاسم  زا  دـیهاوخ  امـش  هچنآ  ار  ناوج  نیا  دـینک  ناـحتما  متفگ  نم  هک 

دوصقم هچنآ  دوش ] ادـیپ  ات  تعیرـش  هقف و  زا  دـسرپ  هلأسم  ار  وا  هک  مینک  بیـصن  ار  یـسک  ام  ات  ار  ام  نک  اهر  دـشاب ، اور  دـنتفگ : 
رگا تسام ،

.دندرک قافّتا  نیا  رب  و  دشاب ،] اور  تفگ :   ] دوش ادیپ  نینمؤملاریما  يار  ِدادَس  ار  نامدرم  باوصب  دهد  باوج 

 : دنتفگ دنتساوخرد و  وا  زا  دوب -  تقو  هاضقلا  یضاق  وا  و  ار -  مثْکا  ییْحَی  دندمایب و  هگنآ 

رایـسب یعمج  دـشاب و  گرزب  یعمجم  يزور  هک  دـیاب  یم  دـنتفگ :  نآ ؟ تسیچ  تفگ :  .وت  رب  تسا  ییوزرآ  ار  ام  یـضاقلا ! اـهُّیَا 
شیپ ار  وا  یـسرپب و  اضر  رـسپ  زا  ینک و  رایتخا  لکـشم  يا  هلأسم  وت  َّقِحَتْـسَی -  ام  ِْهیَلَع  نومأـم -  نینمؤملاریما  شیپ  دـنیآ  رـضاح 

نومأم و

دندمآ نومأم  کیدزنب  منک ، نینچ  مه  دشاب ، اور  تفگ :  .دـنداد  هدـعو  رایـسب  یلام  نآ  رب  ار  وا  و  ینک ، لجخ  نارـضاح  تعامج 
نییعت يزور  دوش ، مولعم  لاح  نیا  اـت  دـسرپ  هلأـسم  وا  زا  اـت  میدرک  راـیتخا  وت  لـبق  زا  تسا  یـضاق  هک  ار  مثْکأ  ییحی  اـم  دـنتفگ : 

.منک نینچ  مه  تفگ :  .ییامرف 

وا ِتسد  ِربارب  رد  دومرفب  نومأم  دندمآ و  رـضاح  دندروایب و  ار  مثکا  ییحی  دـنتخاسب و  میظع ]  ] یعمجم درک و  رایتخا  يزور  هگنآ 
رد مثکا  ییحی  تسـشنب و  تسار  تسد  رد  دمآ و  نوریب  وا  و  دـنداهنب ] اهـشلاب  و   ] دـندرک زاب   (1) یتسد یقت  یلع  نب  دّـمحم  يارب 

رب سک  ره  مدرم  و  هام ، دنچ  دوب و  لاس  هن  لاح  نیا  رد  مالسلا -  هیلع  ار -  یقت  و  تسشنب ، وا  شیپ 

.تسشنب دوخ  تسد  رد  نومأم  دنداتسیاب و  دنتسشنب و  دوخ  بتارم 

 : تفک نومأـم  مسرپ ، يا  هلأـسم  ار  ّیقّتلا  ّیلع  نب  دّـمحم  ینعی  ار  دّیـس  نیا  هک  یـشاب  روتـسد  نینمؤـملاریما  اـی  تفگ  مـثکا  ییحی 
مالسلا هیلع  رفعجوبا -  مسرپ  يا  هلأسم  هک   (3) یشاب روتسد  ، (2) َكاِدف ُْتلِعُج  تفگ :  درک و  وا  هب  ور  ییحی  هاوخ ، وا  زا  يروتسد 

، سرپب تفگ :  - 
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.موش تیادف  كادف :  - 2

.یهد یم  هزاجا  یشاب :  روتسد  - 3
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ای نآ ، اب  دشاب  ملاع  مرح ، رد  ای  دشک  ّلِح  رد  ار  دیـص  نیا  تفگ :  رفعج  وبا  دـشکب ؟ ار  يدیـص  هک  یمرحم  رد  ییوگ  هچ  تفگ : 
ناگرزب زا  شوحو ، زا  ای  دشاب  ریّطلا  تاوذ  زا  دیـص  دـیعُم ، ای  دـشاب  يدـتبم  کچوک ، ای  دـشاب  گرزب  دازآ ، ای  دـشاب  هدـنب  لهاج ،

مثْکأ ییحی  هرمع ، هب  ای  دراد  مارحا  جح  هب  مِرُْحم  زور ، هب  ای  دشاب  بش  هب  نامیشپ ، ای  نآ  رب  دشاب  ّرـصم  نادرخ ، زا  ای ]  ] دیـص دشاب 
 : تفگ نومأم  دنتسنادب ، سلجم  لها  هک  نانچ  دش  رهاظ  وا  رب  عاطقنا  زجع و  دش و   (1) جَلجَلم شمالک  دش و  ّریحتم  دینشب  نیا  هک 

يأر هک  یتسنادب  تفگ :  دندرک  یم  تمالم  نآ  هک  دیرگن  تعامج  نآ  هب  هگنآ  ِيأّرلا ، ِیف  ِقیفوَّتلا  ِهَمْعِّنلا َو  ِهِذـه  یلَع  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا 
؟ ارم رتـخد  یهاوخ  یم  تفگ :  مالّـسلا -  اـمهیلع  یلع -  نب  دّـمحم  درک ، رفعجوبا  هب  يور  هگنآ  مدـید  هچنآ  رد  دوـب  بیـصم  نم 

هب ار  وت  مدیدنسپ  نم  هک  هاوخب  تفگ :  يرآ ، تفگ : 

ِهِّلل ُدْمَْحلَا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  رفعجوبا -  راک ، نیا  زا  دنـشاب  یم  نم  مغر  هب  یموق  هچ  رگا  و  مهد ، یم  وت  هب  ار  رتخد  و  يداماد ،
.ِِهتَْرتِع ْنِم  ِءایِفْصَالا  ِِهتَّیَرب َو  َدِّیَس  یلَع    ُ هّللا یَّلَص  ِِهتَّینادْحَِول َو  ًاصالِْخا    ُ هّللا ِّالا  َهِلا  ِِهتَمِْعِنب َو ال  ًاراْرِقا 

ْنِم َنیِِحلاّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایَالا  اوُحِْکنَا  َو   : » ُهَناَْحبُـس َلاقَف  ِمارَْحلا  ِنَع  ِلالَْحلِاب  ْمُهانْغَا  نَا  ِمانَالا  یَلَع    ِ هّللا ِلْضَف  ْنِم  َناک  ْدَقَف  ُدـَْعب  اّمأ 
(2)« ٌمیلَع ٌعِساو    ُ هّللا ِِهلْضَف َو  ْنِم    ُ هّللا ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  ْمُکئاِما  ْمُکِدابِع َو 

م]  ] درک لذب  ار و  نومأملا  هّللادبع  تنب  لضفلا  ّما  مهاوخ  یم  منک و  یم  هبطخ  ما  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  هک  نم  تفگ :  هگنآ 
رب نم  هب  ار  رتخد  نینمؤملاریما  يا  يدادب  وت  تسا  هرس  هریس  مرد  دصناپ  نآ  و  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  ما  هّدج  رهم  قادص  زا 

مدرک و لوبق  تفگ :  يدرک ؟ لوبق  وت  یتـفگ ، هک  قادـص  نیا  رب  ار  لـضفلا  ّما  ار  مرتـخد  مداد  وت  هب  تفگ :  نومأـم  قادـص ؟ نیا 
.مدش یضار 

، تسنام ار  ناحّالم  زاوآ  هک  دـمآ  رب  يزاوآ  میدرک  هاگن  هک  ّماوع  ّصاوخ و  دنتـسشنب  دوخ  ِبتارم  رب  مدرم  ات  دومرفب  نومأم  هگنآ 
هیلاغ نآ  زا  نیمـشربا و  ياهبانط  اْهنَـسَر و  هب  دندیـشک  یم  هدرک  هیلاغ  زا  رپ  هتـساریپ  میـس  زا  یتشک  هک  دـندوب  نامداخ  میدـیرگنب 

نساحم

دندرک و بیصن  نآ  زا  زین  ار  ماوع  و ]  ] دندرب ماوع  يارس  هب  هگنآ  دندرک ، ّبیطم  نارضاح 
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اطع و دوخ  هبترم  ردق  رب  ار  یتعامج  ره  یهورگ و  ره  ات  دومرفب  دندروخب  نان  ماوع  صاوخ و  دنداهن و  نان  يارس  ود  ره  ات  دومرفب 
.دندیشوپ تعلخ  دنداد و  هلص 

لئاـسم نآ  ینیب  رگا  هّللا ! ِلوسر  َْنباَـی  تفگ :  نومأـم  دـندنام ، صاوخ  دـش و  رت  فیفخ  ّتیعمج  دـش و  دـنکارپ   (1) تمحَز نوچ 
ریّطلا تاوذ  زا  دیص  لح و  رد  دشکب  يدیـص  نوچ  مرُْحم  تفگ ]:  هگنآ  .يرآ   : ] تفگ .دشاب  يا  هدیاف  ار  ام  ات  ینک  نایب  ار  یهقف 

رب دشاب  هچب  غرم  رگا  و  فعاضم ، دشاب  تمیق  ازج و  وا  رب  دشک  مرح  رد  رگا  دـشاب  يدنپـسوگ  وا  رب  دوب  گرزب  ناغرم  زا  دـشاب و 
زا دیص  رگا  دشاب و  تمیق  ازج و  وا  رب  دشک  مرح  رد  رگا  دشاب و  هّرب  وا 

رگا و  دوب ، يرتش  وا  رب  دوب  غرمرتش  رگا  دشاب و  يواگ  وا  رب  دوب  یهوک  ِرخ  رگا  دشاب  شحو 

هب مارحا  نوچ  و  تمیق ، ازج و  ینعی  وا ، رب  دوش  فعاضم  ازج  دـشک  مرح  رد  اـهزیچ  نیا  زا  رگا  دـشاب و  يدنپـسوگ  وا  رب  دوب  وهآ 
مزال و لهاج  ملاع و  رب  دیـص  ءازج  دشک و  هّکم  هب  دشاب  مرُْحم  هرمع  هب  رگا  دـشُک و  انِم  هب  دوب  مزال  وا  رب  هچنآ  دـشاب  هتفرگ  ّجـح 

رگا دشاب و  بجاو 

هدنب رگا  دوب و  وا  رب  ازج  دشاب  دازآ  هدنـشک  رگا  دشابن ، مثا  وا  رب  وا  زا  دور  اطخب  رگا  دشاب ، راکهزب  موثأم و  ازج  موزل  اب  دنک  دمع 
ترخآ باقع  ینامیـشپ  هبوت و  هب  ار  نامیـشپ  دوب و  تراّفک  گرزب  رب  دوبن و  تراّـفک  وا  رب  ار  کـچوک  دـشاب و  شدّیـس  رب  دـشاب 

ار ّرِصُم  و  دوش ، طقاس 

! رفعج ابا  ای  َْتنَـسْحَا  تفگ :  نومأم  .دـشک  ماقتنا  یلاعت  يادـخ  ار  دـیعُم  دوب و  تراّفک  وا  رب  ار  يدـتبم  دـشاب و  باـقع  ترخآ  رد 
 : تفگ مثکأ  ییحی  دشاب  اور  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  رفعجوبا -  .یـسرپب  هلأسم  یـضاق  زا  هک  ینک  طاشن  زین  وت  َكازَج    ُ هّللا َنَسْحَا 

میوگب مناد  رگا  سرپب ،

مارح وا  رب  درگن  ینز  رد  دادماب  هک  يدرم  رد  ییوگ  هچ  تفگ :  وت ، زا  مریگ  هدیاف  منادن  رگا  و 

وا رب  نتفخ  زامن  دوب  مارح  وا  رب  ماش  زاـمن  دوش ، لـالح  وا  رب  رگید  زاـمن  دوب  مارح  نیـشیپ  زاـمن  دوب ، لـالح  وا  رب  هاگتـشاچ  دـشاب 
دمآرب حبص  نوچ  دوب ، مارح  وا  رب  بش  مین  دوب ، لالح 

نز نیا  تفگ :  .یهد  هدـیاف  ار  اـم  ینُک  مرک  رگا  وا ، هب  مربـن  هار  منادـن و  هلأـسم  نـیا  نـم  تـفگ :  مـثْکأ  ییحی  .دوـب  لـالح  وا  رب 
وا رد  شرظن  درگن  وا  رد  یبنجا  درم  یسک ، ِنآ  زا  دشاب  يراتسرپ 

، دوش مارح  وا  رب  دنک  شدازآ  نیشیپ  زامن  وا ، رب  دوش  لالح  ار ، وا  درخب  هاگتشاچ  دوب  مارح 

لالح وا  رب  دنک  دازآ  يا  هدرب  نتفخ  زامن  دوش ، مارح  وا  رب  وا  زا  دنک  راهظ  ماش  زامن  وا ، رب  دوش  لالح  ددنب  حاکن  وا  رب  رگید  زامن 
حبص دوش ، مارح  وا  رب  دهد  شقالط  بش  مین  دوش ،
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.ّتیعمج ماحدزا  تمحز :  - 1
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.دوش لالح  وا  رب  دنک  تعجر  دیآرب 

هن دنتفگ :  دیوگ ؟ باوج  ار  نیا  دـناد و  لیاسم  نیا  هک  تسه  سک  امـش  تیب  لها  امـش و  زا  تفگ :  درک و  ناشیا  هب  يور  نومأم 
دنا صوصخم  ناشیا  و  تسا ، نارگید  راک  فالخب  تیب  لها  نیا  راک  تفگ :  نومأم  دید  هچنآ  رد  دوب  باوص  نینمؤملاریما  يار ] ]

ار ع )  ) یلع مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  ینادـن  لامک ، زا  دـنکن  عنم  ار  ناشیا  نس  ِرغـص  تمعن و  لضف و  عاونا  هب  یلاـعَت  يادـخ  زا 
درکن توعد  ار  سک  وا  زج  دوب و  لاس  هد  ار  وا  مالسا و  هب  درک  توعد 

چیه دوبن و  مامت  لاس  شـش  ار  ناشیا  تفرگ و  تعیب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  درک و  لوبق  وا  زا  ناـمیا  ناـمیا و  اـب  نس  نآ  لـثم  رد 
ار ناشرخآ  ْمِِهلّوِأل  يرْجَی  ام  ْمِهِرِخِال  يرْجَی  یـضعب ، زا  یـضعب  دـنا  یتّیرذ  تیب  لها  نیا  تفرگن و  تعیب  ار  ناـشیا  زج  ار  كدوک 

تینهت هب  زور  رگد  رب  دندش ، هدنگارپ  سپ  نینمؤملاریما ، ای  یتفگ  تسار  دنتفگ  .ار  ناشلّوا  هک  دورب  نامه 

نارفعز کشم و   (1) اهقدنب یکی  ره  رب  نیمیس  دندروایب  قبط  هس  ات  دومرفب  نومأم  دندمآزاب 

یکی اههد و  اهرهش و  تیالو  ِتاعاطقا و  هب  هدرک  هیبعت  اهطخ  نآ  نایم  رد  و  هدرکرپ ، هتشرس 

باّجح و رب  رگید  دـندرک و  راثن  ّصاوخ  امدـن و  ءارزو و  رب  یکی  نآ  هدرک ، رب  خرـس  ِرز  زا  ار  یکی  اهاطع و  اهتعلخ و  هب  اهطخ  ار 
هنیزخ و زا  دوب  اج  نآ  رد  هچنآ  دنتـسکشب و  داتفا  تسدب  هس  ای  ود  ای  یقدنب  نآ  زا  ار  هک  ره  مدـخ ، هیـشاح و  رب  رز  داّوق و  لاّمع و 

شیپ هک  تّدم  نآ  دنداد و  رایسب  تاقدص  ار  ناشیورد  ات  دومرفب  نومأم  ار و  وا  دندادب  دندرک  بلط  ناوید 

ات دوخ  تیب  لها  رب  داد  یم  لیضفت  میدقت و  درک و  یم  لیجبت  میظعت و  مارکا و  ار  وا  دوب  وا 

.تفر هنیدم  اب  هک  هگنآ 

ص:118

.هلولگ قُْدُنب :  - 1
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ینید یقالخا و  تاکن  اهتیاور و  اهتیاکح ، اه ، هصق  مود : شخب 

هراشا

ص:119
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نآرق لضف  رد 

(1) نآرق لضف  رد 

ِمالَکلا ِِرئاس  یلَع  ِنآرُقلا  ُلضَف  تفگ :  وا  هک  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زا  هریرهوبا  زا  دـنک  تیاور  بَشْوَح  نب  ِرهَش 
کلام سَنَا  رگید  .شناقلخ  رب  یلاعت  يادـخ  لـضف  هک  تسا  ناـنچ  اـهمالک  رگید  رب  نآرق  لـضف  تفگ :  .ِهِْقلَخ  یلَع    ِ هّللا ِلْـضَفَک 

يرگناوت نآرق  تفگ :  .ُهَدَْعب  َْرقَف  ُهَنود و ال  ًینِغ  ًینِغ ال  ُنآرقلا  تفگ :  هک  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زا  دنک  تیاور 
.تسین یشیورد  نآ  زا  سپ  تسین و  يرگناوت  نآ  يالاب  هک  تسا 

نآرق لضف  رد  رگید  يربخ 

(2) نآرق لضف  رد  رگید  يربخ 

رد ار  ام  هک  نک  یثیدح  ار  ام  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  مدوب ، مالّسلا -  هالصلا و  هیلع  لوسر -  اب  يرفس  رد  هک  دنک  تیاور  لَبَج  ِذاعُم 
َِهلالَّضلا َمْوَی  يدُـهلا  ِروُرَحلا و  َمْوَی  َلِّظلا  ِرْـشَحلا َو  َمْوَی  َهاجَّنلا  ِءادـهُّشلا َو  َتْوَم  ِءادَـعُّسلا َو  َْشیَع  ُمتدَرَا  ْنِا  تفگ :  .دـشاب  یعفن  نآ 

یناگدـنز امـش  یناگدـنز  هک  یهاوخ  رگا  تفگ :  .ِنازیملا  ِیف  ٌناحْجُر  ِناطیَّشلا َو  َنِم  ٌزْرِح  ِنمحَّرلا َو  ُمـالَک  ُهَّنِاَـف  َنآرُقلا  اوُسُرْداَـف 
، یهارمگ زور  یبای  هار  و  امرگ ، زور  یبای  هیاس  و  تمایق ، زور  یبای  تاجن  و  دـشاب ، نادیهـش  گرم  امـش  گرم  و  دـشاب ، نادـیعس 

يادخ مالک  نآ  هک  ینک  نآرق  سرد 

.تسا نازیم  وزارت و   (4) یگنس تسا و  ناطیش  زا  تشادهگن  (3) و  زرح تسا و  نمحر 

ص:121

 . ص 17 ج 1 ،  - 1
 . ص 21 ج 1 ،  - 2

.هاگهانپ راوتسا ، ياج  زْرِح :  - 3
.ینارگ راقو و  ینیگنس و  - 4
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نیتم لبح  نآرق ،

(1) نیتم لبح  نآرق ،

تسا نآ  تسا ، میقتسم  طارـص  تسا و  میکح  رکذ  و  تسا ،  (2) نیتم لبح  وا  دوش ، هارمگ  دنک ، تیادـه  بلط  نآرق  زجب  هک  ره  و 
، دنـسرن وا  بیاجع  هب  دنوشن و  ریـس  وا  زا  املع  دوشن ، نهک  ندناوخ  رایـسب  زا  و  دنکن ، ژک  ار  وا  اهاوه  دوشن ، هدیـشوپ  اهنامز  هب  هک 

دیوگ نآ  هک  ره 

.تسار هر  رب  دنک  تیاده  دزیوآ ، وا  رد  تسد  هک  ره  و  دشاب ، لداع  دنک  مکح  نآ  هب  هک  ره  و  دیوگ ، تسار 

نآرق ریسفت 

(3) نآرق ریسفت 

.دناوخ یم  هچ  هک  دنادن  هک  دشاب  ییبارعا  تلزنمب  دنادن ، شریسفت  دناوخ و  نآرق  هک  ره  دیوگ :  یم  سابع  هّللادبع 

دمآ و ارچ  هک  نآ  و  نآ ، ینعم  دننادب و  نآ  ملع  ات  تساوخ  ّالا  داتـسرفن و  تیآ  چیه  یلاعت  يادـخ  هک  هّللاو  تفگ :  يرـصب  نسح 
.دمآ ببس  هچ  رد 

لیوأت ریسفت و  ینعم  رد 

(4) لیوأت ریسفت و  ینعم  رد 

روتـسد درگن و  وا  رد  ات  دـننک  هضرع  بیبط  رب  هک  دـشاب  رامیب   (5) ِبآ نآ  و  تسا ، هَرِـسْفَت »  » زا هملک  نیا  لـصا  تفگ :  دـیَرُد  نبا 
هب بیبط  هک  نانچ  درب ، هار  رامیب  ّتلع  هب  ات  دزاس  دوخ 

.وا لوزن  ببس  ینعم و  هصق و  تیآ و  نأش  زا  دنک  فشک  رّسفم  رامیب ، لاح  زا  دنک  فشک  نآ  رد  رظن 

و نیارق ، ّهلدا و  قفاوم  ار  نآ  دشاب  لمتحم  هک  ینعم  اب  دشاب  تیآ  فرص  « (6) لیوأت  » اّما

.دوب عوجر  نآ  دشاب و  لْوَا »  » زا وا  لصا 

ص:122

 . 24 ص 21 -  ج 1 ،  - 1
.مکحم راوتسا و  هتشر  راوتسا ، نامسیر  نیتم :  لبح  - 2

 . 24 ص 21 -  ج 1 ،  - 3
 . 24 ص 21 -  ج 1 ،  - 4
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.دشاب نآ  رهاظ  زا  ریغ  هک  يروطب  مالک  ای  هملک  نایب  حرش و  باشیپ ، راردا ، - 5
.ندرک ریسفت  ندینادرگزاب ، لیوأت :  - 6
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باتکلا ِهَحِتاف  ُهروس 

(1) باتکلا ِهَِحتاف  ُهروس 

و نآرقلا ... » ُُّما   » و باتکلا » ّما   » و باتکلا » ُهحتاف   : » تسا مان  هد  ار  هروس  نیا  هک  نادب 

.تسا هتفرگ  يرثا  يربخ و  زا  یکی  ره  و  دمحلا » »

هدنناوخ هک  ار  باتک  تسا  هدـنیاشگ  نوچ  سپ  .تسوا  هب  باتک  حاتتفا  تسا و  باتک  لّوا  هک  دـنناوخ  شنآ  يارب  باتکلا » هحتاف  »
يارب دنا :  هتفگ  .ار و  وا  دنناوخ  هحتاف  دنک  وا  هب  راک  ره  يادتبا  دـهاوخ ، كّربت  نّمیت و  هک  سک  ره  دـنک و  وا  هب  تءارق  شیاشگ 

هحتاف شنآ 

.دوب هروس  نیا  دمآ  دورف  هک  هروس  لّوا  هک  دنناوخ  باتکلا 

نتشون زا  ناگتشرف  ُُهلْهَا ، وه  امک  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  دیوگب :  هدنب  نوچ  تفگ :  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  هک  تسا  ربخ  رد  و 
نآ ام  ایادـخراب ! دـنیوگ :  یتشونن ؟ وا  رب  تفگب ، نم  هدـنب  هک  نیا  ارچ  نم ! ناگتـشرف  یتکئـالم ]  : ] دـیوگ یلاـعت  قح  دنتـسیازاب ،
ینآ ّقحتسم  وت  هچنآ  دمح ! زا  يا  هچ  راوازس  هک  ینادن  وت  زج  دمح ! زا  يا  هچ  لها  زا  وت  هک  میناد  هچ  ام  .میناد  هک  نتـشون  میناوت 

 : تفگ یم  هار  همه  و  تفر ، یم  هتفرگ و  تشپ  رب  نارگ  يراب  مدید  ار  یلاّمح  تفگ :  ینَزُملا  هّللادبع  نب  رَکب  .مینادـن  ام  یناد ، وت 
.مناد زین  نآرق  و  مناد ، تفگ :  هملک ؟ ود  نیا  زج  ینادن  رگید  يزیچ  وت  اذه ! ای  متفگ :  ار  وا  نم  هّللا َ»  ُرِفغَتسَا    ِ هّلل ُدمحلا  »

نم هب  یلاعت  يادـخ  زا  یتمعن  یتقو  ره  متـسین :  یلاـخ  تلاـح  ود  زا  نم  هکنآ  يارب  تفگ :  ییوگن ؟ هملک  ود  نیا  زج  ارچ  متفگ : 
ات منک  یم  رافغتسا  ار  هانگ  ناربج  و  میوگ ، یم  دمْحلَا »  » هملک ار  تمعن  نآ  رکش  .دوش  یم  نامسآ  هب  نم  زا  یهانگ  دیآ و  یم  ورف 

یلاعت يادخ  رگم 

.تسا نم  زا  رت  هیقف  لاّمح  نیا  هّللا ! َناحبُس  متفگ :  .دنک  تمحر 

رز هَّرُص 

(3) رز  (2) هَّرُص

نوچ هلفاق ، رد  نک  هاگن  ورب و  تفگ :  داد و  دوخ  مالغ  هب  رز  يا  هّرُـص  ّجح  مسوم  رد  ناگرزب  زا  یکی  هک :  دـنا  هدروآ   (4) رثا رد 
.هد وا  هب  ار  رز  هَّرُص  نیا  دور ، یم  هرانک  رب  هلفاق  زا  ینیب  ار  يدرم 

ص:123

 . 66  ، 65 ص 29 ،  ج 1 ،  - 1
.الط هسیک  رز ، یمرچ  هسیک  هّرُص :  - 2
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 . 66  ، 65 ص 29 ،  ج 1 ،  - 3
.تیاور ثیدح و  رثا :  - 4
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نامسآ يوس  رس  دتسب و  ار  نآ  درم  .داد  ودب  رز  هّرُـص  نآ  تفرب و  .اهنت  تفر ، یم  یفرط  رب  دید  ار  يدرم  درک ، هاگن  تفرب و  مالغ 
نک نانچ  ار  ریَُحب  ینک ، یمن  شومارف  ار  ریحب  وت  ایادـخ ! راب  َكاسنَی : » ًاْریَُحب ال  ْلَعْجاَف  ًاریَُحب  یـْسنَت  ـال  َکَّنِا  ّمهّللا   : » تفگ درک و 

.دنکن شومارف  ار  وت  هک 

 : تفگ تفگ ؟ هچ  تفگ :  .مداد  ودب  رز  و  یتفگ ، هک  نانچ  متفای  ار  يدرم  تفگ :  يدرک ؟ هچ  تفگ :  دمآ ، درم  کیدزن  اب  مالغ 
؛» اهیلْوَم َهمِعنلا  َّیلَو   : » تفگ وکین  تفگ :  .تفگ  نینچ 

.تسار وا  تقیقح  هب  هک  نآ  اب  درک  تلاوح  تمعن 

هنیتسار هدنب 

(1) هنیتسار هدنب 

.نالف تفگ :  یمان ؟ هچ  مالغ ! ای  تفگ :  دندروآ ، وا  دزن  ار  یمالغ  .دَرَخ  يا  هدنب  ات  تفر  رازاب  هب  ناحلاص  هلمج  زا  یکی  دنیوگ : 
مهاوخن تفگ :  .راک  نالف  تفگ :  ینک ؟ راک  هچ  تفگ : 

هک نآ  تفگ :  یمان ؟ هچ  مالغ ! ای  تفگ :  دندروایب ، رگید  یمالغ  .يرایب  ار  يرگید  ار ، نیا 

؟ ینک هچ  تفگ :  .یناـشوپ  ماوت  هچنآ  تفگ :  یـشوپ ؟ هچ  تفگ :  .یهد  وـت   (2) مچنآ تفگ :  يروخ ؟ هچ  تفگ :  .یناوخ  ماوـت 
نم تفگ :  ینک ؟ رایتخا  هچ  تفگ :  .ییامرف  ماوت  هچنآ  تفگ : 

.دیرخب ار  وا  تسا ، هنیتسار  هدنب  نیا  تفگ :  راک ؟! هچ  نامرف  رایتخا و  اب  ار  هدنب  ما ، هدنب 

تّوبن تیب  لها  زا  حلاص  يدرم 

(3) تّوبن تیب  لها  زا  حلاص  يدرم 

یم اعد  درک و  یم  زامن   (4) رجِح رد  مدید  ار  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  مدش ، مارحلا  دجـسم  رد  دـیوگ :  یم  ینامی  سوواط 
یم داهن و  نیمز  رب  رـس  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  .منک  وا  ياعد  اب  شوگ  نورب  تّوبن ، تیب  لها  زا  تسا  حـلاص  يدرم  متفگ :  درک ،
یم َکیَلَع :  یفْخَی  ام ال  َْکَیِلا  وُکـشَی  َِکئانِِفب  َُکِلئاس  َِکئانِِفب  َُکنیکـسِم  َِکئانِِفب  َكُریـسَا  َِکئانِِفب  َكُدـْیَبُع  تاملک :  نیا  تفگ 

نیکسم تسوت ، هاگرد  هب  وت  ریسا  تسوت ، هاگرد  هب  وت  کگدنب  تفگ : 

ص:124

 . ص 88 ج 1 ،  - 1
.یهد نم  هب  وت  هچنآ  یهد ، ارم  هچنآ  - 2

 . ص 88 ج 1 ،  - 3
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.فاطم حطس  زا  رتدنلب  هبعک  هب  لصتم  تسا  لیعامسا  رجح  روظنم  اج  نیا  رد  هانپ -  نماد ، رانک ، رْجِح :  - 4
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.تسین هدیشوپ  وت  رب  هچنآ  دنک  یم  وت  اب  تیاکش  تسوت ، هاگرد  هب  وت  لیاس  تسوت ، هاگرد  هب  وت  جاتحم  و 

ناگتشرف يرای 

(1) ناگتشرف يرای 

دش و تخـس  راک  نوچ  (2) تاوزغ یـضعب  رد  میدوـب  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر -  اـب  تفگ :  دـنک ، تیاور  هَْحلَطوـبا 
.ُنیعَتْسَن َكاِّیا  ُُدبْعَن َو  َكاِّیا  ِنیّدلا  مْوَی  َِکلام  ای  تفگ :  تشادرب و  رـس  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  دش ، مرگ  رازراک 

اهرس نیا  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  .دندش  تمیزه  یقاب  .دز و  یم  هک  مدیدن  ار  سک  داتفا و  یم  نارفاک  ياهنت  زا  مدید  اهرـس  تفگ : 
دیدید یمن  امش  و  ار ، ناشیا  دندز ، یم  ناگتشرف  تفگ :  دوب ؟ هچ  داتفا ، یم  اهنت  زا  هک 

.ار ناگتشرف 

يراصنا ییانرُب  ناتساد 

(3) يراصنا ییانُرب  ناتساد 

هیلع لوسر -  (4) داتفارب وا  شیپ  يراـصنا  ییاـنُرب  تفر ، یم  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کـی  تفگ :  دـنک ، تیاور  کـلام  سَنَا 
مدـمآ زور  رد  ًاّقَح ، ًانمؤم  ُتْحَبْـصَا  تفگ :  هثراح ؟ يا  يدـمآ  زور  رد  هنوگچ  هثِراـح ؛ اـی  َتْحَبْـصَا  َْفیَک  تفگ :  ار  وا  مالـسلا - 

.قح هب  نمؤم 

لوسر ای  تفگ :  تسیچ ؟ وت  ناـمیا  تقیقح  تسه ، یتقیقح  ار  یّقح  ره  ییوگ !؟ یم  هچ  اـت  رگنب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
تسا هدش  رهاظ  هک  مرگن  یم  يادخ  شرع  رد  هک  يرادنپ  مروخ و  یمن  زور  مبسخ و  یمن  بش  ما ، هتفرگزاب  ایند  زا  نتشیوخ  هّللا !

یم گناب  هک  مرگن  یم  خزود  لها  رد  .دـنوش و  یم  رگیدـکی  تراـیز  هب  هک  مرگن  یم  تشهب  لـها  رد  هک  يرادـنپ  و  ار ، یناـقلخ 
وت ْمَزلاَف ؛ َتْرَْصبَا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنراد 

.تسا هدرکب  رّونم  نامیا  هب  ار  تلد  يادخ  هک  يا  هدنب  وت  .نک  تمزالم  نیا  رب  يا  هدش   (5) رصبتسم

ص:125

 . ص 83 ج 1 ،  - 1
.دومرف یم  تکرش  دوخ  تاذ  هب  ص )  ) مرکا لوسر  نآ  رد  هک  ییاهگنج  هوزغ :  عمج  تاوزغ  - 2

 . ص 109 ج 1 ،  - 3
.درک تاقالم  درک ، دروخرب  داتفارب :  - 4

.تریصب اب  هاگآ ، لد  لدانیب ، رِْصبَتْسُم :  - 5
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قفانم نمؤم و 

(1) قفانم نمؤم و 

.یلاعت و يادخ  هب  رگم  دراد  دیما  سک  همه  هب  قفانم  و  یلاعت ، يادخ  زا  رگم  دوب   (2) سیآ سک  همه  زا  نمؤم  تفگ :  ّمصا  متاح 
ار نید  قفانم  و  دنک ، نید  رپس  ار  لام  نمؤم  .دشاب و  نمیا  دـنک و  یم  تیـصعم  قفانم  و  دـسرت ، یم  دـنک و  یم  حـلاص  لمع  نمؤم 

، دنک لام  رپس 

دنک و یم  تعاط  نمؤم  .دهدن  یسک  هب  يزیچ  ات  دنک  یم   (3) لّلعت قفانم  و  دهد ، وا  هب  يزیچ  هک  ار  یّقحتسم  دنک  یم  بلط  نمؤم 
.دشاب یتداع  تفگ  دروخ و  ار  قفانم  دشاب و  یتدابع  تفخ  دروخ و  ار  نمؤم  .ددـنخ  یم  دـنک و  یم  تیـصعم  قفانم  و  دـیرگ ، یم 

قفانم و  دوب ، دوخ   (5) تسایس بلاط  نمؤم  .دنک  رارصا  دنک و  دصق  هانگ  قفانم  دنک ، رافغتـسا  نآ  زا  اطخ ، هب  دنک   (4) یّتلز نمؤم 
سفن  (8) كاکف رد  نیا  یعـس  .درک  یب  دـش  اب  تفگ  همه  قفانم  ، (7) تفگ یب  دشاب   (6) درِک همه  نمؤم  .دوب  ریغ  تسایر  بلاـط 

.دنیوگب ات  دهاوخ  دنکن  هچنآ  قفانم  دنیوگن و  زاب  هک  دهاوخ  دنک  هچنآ  نمؤم  .دوب  دوخ  سفن  كاله  رد  وا  یعس  و  دوب ، دوخ 

ناهنپ هقدص 

(9) ناهنپ هقدص 

 : دنتفگ دندومن ، بّجعت  اههوک   (10) مَظِع یتخس و  زا  ناگتشیرف  دیرفایب ، اههوک  یلاعت  يادخ  نوچ  هک :  دنک  تیاور  کلام  سَنَا 
نهآ زا  ایادخراب ! دـنتفگ :  .ار  گنـس  تسا  بلاغ  هک  نهآ ، یلب ! تفگ :  يا ؟ هدـیرفآ  چـیه  رتمیظع  رت و  تخـس  نیا  زا  ایادـخراب !

؟ يا هدـیرفآ  چـیه  رتمیظع  شتآ  زا  ایادـخ ! راب  دـنتفگ :  .ار  نهآ  تسا  بلاـغ  هک  شتآ  یلب ! تفگ :  يا ؟ هدـیرفآ  چـیه  رت  تخس 
بلاغ هک  كاخ  یلب ! تفگ :  يا ؟ هدیرفآ  چـیه  رتمیظع  بآ  زا  ایآ  ایادـخراب ! دـنتفگ :  .ار  شتآ  تسا  بلاغ  هک  بآ  یلب ! تفگ : 

كاخ زا  ایادخراب ! دنتفگ :  .ار  بآ  تسا 

چیه رتمیظع  نآ  زا  دنتفگ :  .ار  كاخ  تسا  بلاغ  هک  داب  تفگ :  يا ؟ هدیرفآ  رتمیظع  چیه 

ص:126

 . ص 136 ج 1 ،  - 1
.سویأم دیما ، ان  سیآ :  - 2

.نتسج هناهب  ندرک ، گنرد  لّلعت :  - 3
.شزغل ّتلز :  - 4

.ندرک هیبنت  نداد ، ازس  ندرک ، تبوقع  تسایس :  - 5
.لمع رادرک و  مّخرم :  ردصم  درک  - 6

.فرح نخس و  راتفگ و  مّخرم :  ردصم  تفگ  - 7
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.يدازآ ییاهر -  كاِکف :  - 8
 . ص 157 ج 1 ،  - 9

.یگرزب تمظع و  ْمَظِع :  - 10
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.دراد هدیشوپ  پچ  تسد  زا  دهدب ، تسار  تسد  هب  يا  هقدص  هک  يا  هدنب  تفگ :  وت ؟ قلخ  رد  تسین 

ادخ يایلوا 

(1) ادخ يایلوا 

ياهیوک زا  ییوک  رد  مدمآ و  نوریب  یبش  .مدمآ  دورف  هفوک  هب  مدش ، یم  يادخ  هناخ  ِّجـح  هب  اهلاس  زا  یلاس  دـیوگ :  راّمع  روصنم 
هک دمآ  یم  رد  هب  يزاوآ  ییارس  زا  .متشذگ  یم  هفوک 

، متساوخن وت  تفلاخم  مدرک  هک  تیصعم  نآ  هب  نم  هک  وت  لالج  ّزع و  هب  ایادخراب ! تفگ :  یم 

رورغم وت  هتـشاذگورف  هدرپ  هب  داد و  يرای  یتواقـش  دش و  ضراع   (3) یتئیطخ نکل  و  مدوبن ، لهاج  وت  باذـع  وت و   (2) ِلاکن هب  و 
زا ارم  ایادخراب ! .مدش  یصاع  وت  رد  ینادان  لهج و  هب  و  مدش ،

؟ منک هک  نسر  هب   (4) کّسمت دلسگب ، وت  تمحر  ِنسر  زا  متسد  رگا  و  دناهرب ، هک  وت  باذع 

مُکِیلْهَا ْمُکَـسُْفنَا َو  اُوق  اُونَمآ  َنیّذلا  اَهُّیَا  ای   : » مدـناوخب تیآ  نیا  مداهن و  رد  فاکـش  رب  نهد  منک ، یناحتما  ات  متـساوخ  نم  تفگ : 
نکاس هگنآ  درک و  بارطـضا  یتعاس  دزب و  يا  هرعن  .تیآ  رخآ  هب  اـت  (5)« ٌدادِـش ٌظالِغ  ٌهَِکئالَم  اهیَلَع  ُهَراجِحلا  ساّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران 

مدید ار   (6) يزوجع هداهن و  يارـس  رد  رب  مدید  يا  هزانج  .تسا  تلاح  هچ  ات  مدمآ  زاب  زور  رگد  رب  مدرک و  ِناِشِنب  يارـس  ِرد  .دش 
زا سرت  يادخ  یناوج  تفگ :  (7) ؟ تـسا هتفای  نامرف  هک  تسیک  درم  نیا  اذه ! ای  متفگ :  .دمآ  یم  رد  هب  دـش و  یم  يارـس  رد  هک 

یتعاـس داـتفویب و  وا  دـناوخب ، نآرق  زا  یتیآ  تشذـگب ، اـج  نیا  يدرم  شود  دوب ، تاـجانم  رد  شیوخ و  ِدرِو  رد  لوسر ، نادـنزرف 
.يادخ يایلوا  دنشاب  نینچ  ! (8) َُهل یبوط  متفگ :  نم  .دادب  ناج  درک و  بارطضا 
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.جنر تبوقع و  لاکَن :  - 2

.هابتشا هانگ ، اطخ ، تئیطخ :  - 3
.ندز رد  تسد  ندز ، رد  گنچ  کّسمَت :  - 4

 . هیآ 6 میرحت 66  هروس  - 5
.ریپ زوجع :  - 6

.ندرم نتفای :  نامرف  - 7
.وا لاح  تسا  شوخ  هچ  وا ، لاح  هب  اشوخ  َُهل :  یبوط  - 8
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تسود ِقشع  ِدیهش 

(1) تسود ِقشع  ِدیهش 

درم نیا  زا  متفگ :  .هیرگ  عّرضت و  عوضخ و  عوشخ و  اب  درک  یم  زامن  مدید  ار  یناوج  مدش ، يدجسم  رد  دیوگ :  راّمع  روصنم  مه 
نآ مان  تسا  ییداو  خزود  رد  ار  يادـخ  هک  یناد  یم  چـیه  متفگ :  مدـش و   (2) زارف دادب ، زامن  مالس  نوچ  .دیآ  یم  نایانـشآ  يوب 
اَهُّیا اـی   : » متفگ .نک  یتداـیز  تفگ :  دـمآ ، شوه  اـب  نوچ  .شوـه  یب  داـتفویب  دزب و  يا  هرعن  تفگ :  ، (4) يوّشِلل ًهَعاَّزن   (3)« یَظل »

يا هرعن  .هیآلا   - (5)« هَراجِحلا ُساّنلا و  اَهُدُوقَو  ًاران  مُکیلْهَا  مُکَسُْفنَا َو  اُوق  اُونَمآ  نیّذلا 

 : دوب هتشون  وا  هنیس  رب  نشور  یّطخ  هب  مدرک ، رود  وا  هنیس  زا  هماج  نم  .دادب  ناج  دزب و 

یم هک  مدید  شباوخ  رد  متفخب ، .دـندرک  نفد  ار  وا  ات  مدرک ، مایق  وا  راک  هب  (6)« ٌهَِیناد اُهفوُُطق  ٍهَِیلاع ، ٍهَّنَج  ِیف  هَیِضار ، ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  »
َلَعَف ام  متفگ :  هدیشوپ ، تشهب  هّلُح  هداهن و  رس  رب  جات  دمآ 

ِفُویُِـسب اُوِلُتق  مُهَّنَِـال  تفگ :  ارچ ؟ متفگ :  .رتشیب  دـیناسرب و  رْدـَب  نادیهـش  هجرد  هب  ارم  تفگ :  درک ؟ هچ  وت  اـب  يادـخ  َکـِب ؛   ُ هّللا
تداهش سپ  راّفغ ، کلم  ریشمش  هب  نم  و  دندش ، هتشک  راّفک  ریـشمش  هب  ناشیا  هک  نآ  يارب  ِراّفَغلا ؛ ِِکلَملا  ِفیَِـسب  ُتِلُتق  ِراّفُکلا َو 

.دوب ناشیا  تداهش  زا  ِهب  نم 

خزود لها  ای  متشهب  لها 

(7) خزود لها  ای  متشهب  لها 

اب هتسویپ  یتشاد ، زازعا  مارکا و  تیاغب  ار  وا  .دوب  شنامه  ناهج  همه  رد  و  تشاد ، يرتخد  دوب و  یهاشداپ  تفگ :  ناّطق  ساّبعلاوبا 
تیآ نـیا  تـشادرب و  زاوآ  دوـب ، یگیاـسمه  رد  يدـباع  دـندز ، یم   (8) یهـالم نآ  وا  شیپ  زا  ناـبرطم  یبـش  .ناـبرطم  لد و  ماـک 

اهُّیا ای   : » دناوخرب
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شوماـخ تـفگ :  وا  .هیـآلا   - (1)« ٌدادِـش ٌظالِغ  ٌهِکئالَم  اـْهیَلَع  ُهَراـجِحلا  ُساـّنلا و  اَـهُدُوقَو  ًاراـن  مُکِیلْهَا  مُکَـسُْفنَا َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذـّلا 
ندرک يراز  عَزَج و  دـیّردب و  هماـج  دـیزایب و  تـسد  دینــشب ، كزینک  .دـناوخرب  تـیآ  هراـب  رگد  دـباع  .دـندش  شوماـخ  (2) يوش

، وت رب  يادـخ  هب  تفگ :  دیـسر ؟ هچ  ار  وت  ردـپ ! ناج  تفگ :  و  تفرگ ، راـنک  رد  ار  رتخد  دـمآ و  ردـپ  دـنتفگب ، ار  ردـپ  (3) تفرگ
ارم سپ  تناـما ! یب  يا  تفگ :  یلب ! تفگ :  تساهگنـس ؟ دـننایمدآ و  نآ  مزیه  هک  تسا  یـشتآ  وا  رد  هک  تسا  ییارـس  ار  يادـخ 

! خزود لها  ای  متشهب  لها  نم  هک  منادب  ات  مشوپن ، مرن  هماج  مروخن و  شوخ  ماعط  هک  يادخ  هب  يدرکن ؟ ربخ 

زامن هضیرف ، لّوا 

(4) زامن هضیرف ، لّوا 

اْهیَلَع ُدـْبَعلا  ُبَساُحی  ام  ُلَّوَا  ُهولَّصلا َو  ِهَفِْرعَملا  َدـَْعب  ِِضئارَفلا  َلَْـضفَا  َّنِا  تفگ :  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هک  تسا  ربخ  رد  و 
تـسا زامن  یلاعت ، يادخ  ِنتخانـش  ِسَپ  تسه  هدنب  رب  هک  يا  هضیرف  لّوا  تفگ :  اهاوِس -  ام  َّدُر  ْتَّدُر  ْنِا  اهاوِس َو  ام  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنِاَف 

هک زیچ  لّوا  و 

.دننک ّدر  شتاعاط  رگد  دننک  ّدر  شزامن  رگا  و  دننک ، لوبق  شتعاط  رگد  دننک  لوبق  شزامن  رگا  .دننک  باسح  ار  وا 

يزیچ رخآ  و  تسا ، زامن  ناقلخ  رب  درک  هضیرف  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  لوا  هک :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  دمآ  رگید  يربخ  رد  و 
رب هک  يزیچ  لّوا  و  تسا ، زامن  درادرب  نافّلکم  زا  هک 

َْنَیب تفگ :  .تسا و  يراگزیهرپ  ره  بّرقت  زامن  تفگ :  ٍیِّقَت ، ِّلُک  ُنابُرق  ُهولَصلا  مالسلا :  هیلع  تفگ  و  دشاب ، زامن  دنک  باسح  نآ 
ِهولَّصلا ُعِضوَم  مالَّسلا :  ُهولَـصلا و  هیلع  تفگ  و  دنک ، اهر  زامن  هک  تسا  نآ  رفک  هدـنب و  نایم  زا  هولّـصلا ؛ َكْرَت  ِْرفُکلا  َْنَیب  ِدـْبَعلا َو 

.نت زا  تسا  رس  ياج  نید  زا  زامن  ياج  تفگ :  ِدَسَجلا ، َنِم  ِسأّرلا  ِعِضْوَمَک  نیّدلا  َنِم 
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دَیوش ورف  ار  ناهانگ  زامن 

(1) دَیوش ورف  ار  ناهانگ  زامن 

ات دنک  یم   (2) هغارَم كاخ  رد  وا  هک  يدرم  هب  ار  نک  زاـمن  راـکهانگ  دز  لـثم  هلآ -  هیلَع و    ُ هّللا یّلـص  لوسر -  تفگ :  هَریَرُهوبا 
، دیوش بآ  اب  هراب  رگد  سپ  دوش ، كاخ  رس  اب  هراب  رگد  سپ  .دیوشب  ار  دوخ  هزیکاپ  یفاص  یبآ  هب  دیایب  هگنآ  دوش ، هدولآ  كاخ 

نانچ دیوش  ورف  وا  زا  ناهانگ  زامن  نینوچمه  دنک ؟ یم  كاپ  كاخ  زا  ار  وا  مادنا  بآ  هن  دوش  ورف  بآ  هب  هک  هگره 

.درم مادنا  زا  ار  كاخ  بآ  هک 

هک دوخ ، تقو  هب  زامن  تفگ :  دنک ؟ هدنب  هک  تسا  رتلـضاف  لمع  مادک  متفگ :  مالـسلا -  هیلع  ار -  لوسر  هک ، دنک  تیاور  ذاعُم  و 
.تسا نید  نوتس  زامن 

تناما ندرازگ  تقو 

(3) تناما ندرازگ  تقو 

هچ ار  وت  يدنتفگ :  يدـش ، برطـضم  يدـیدرگب و   (4) شیور هنوگ  يدـمآرد ، زاـمن  تقو  نوچ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملاریما -  و 
دندیـسرتب و نآ  زا  .اههوک  اهنیمز و  اهنامـسآ و  رب  درک  هضرع  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  دـمآرد  یتناـما  ندرازگ  تقو  یتفگ :  دوب ؟

، نتفریذپ دنتسراین 

.تسین  (5) رْصَح باب  نیا  رد  ار  رابخا  و  ار ! نآ  ندرازگ  مهاوخ  هنوگچ  دوخ  نم  ات 

تعفنم یب  ِمِلاع 

(6) تعفنم یب  ِِملاع 

رت تخس  تفگ :  ِهِْملِِعب ، ُهْعَْفنَی  َْمل  ٌِملاع  ِهمایِقلا  َمْوَی  ًاباذَع  ِساّنلا  َّدَشَا  َّنِا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دنک  تیاور  هریَرُه  وبا  و 
.دوبن تعفنم  دوخ  ملع  هب  ار  وا  هک  دشاب  یملاع  تمایق  زور  باذع  هب  سک 
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دنسرپ یم  ملع  لام و  رمع و  زا 

(1) دنسرپ یم  ملع  لام و  رمع و  زا 

هدهع زا  ات  دریگرب  مدق  زا  مدق  هک  دننکن  اهر  ار  درم  تمایق  ادرف  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دنک  تیاور  دوعـسم  هّللادبع  و 
درک و بسک  اجک  زا  هک  شلام  زا  و  درک ، فرص  هچ  رد  هک  رمع  زا  و  دیناسر ، يریپ  هب  هچ  هب  هک  ییانرب  زا  دیاین :  رد  هب  زیچ  دنچ 

.درکن ای  درک  راک  نآ  رب  هک  شملع  زا  و  درک ، جرخ  اجک 

رکش ربص و 

(2) رکش ربص و 

کی تسا و  ربص  همین  کی  تسا :  همین  ود  نامیا  .ُرکُش  ٌفِْصن  ٌْربَص و  ُفِْصن  ِنافِْصن :  ُنامیالا  دیامرف :  یم  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
ناـمیا زا  ربـص  تفگ :  .ِدَـسَجلا  َنِم  ُسأَرلا  َِهلِْزنَِمب  ِناـمیِالا  َنِم  ُربَـصلا  تفگ :  مالـسلا -  هـیلع  نینمؤـملاریما -  .تـسا و  رکـش  هـمین 

.دنامن يردق  چیه  ار  نت  دننک ، ادج  نت  زا  رس  نوچ  نت ، زا  تسا  رس  تلزنمب 

؟ تسیچ رکُش 

؟(3) تسیچ رکُش 

تعاط و  دـنک ، تفلاخم  ار  تاوهـش  و  دـنک ، تظفاحم  ار  تانـسح  و  دزیهرپب ، تائّیـس  زا  هک  تسا ، زیچ  جـنپ  نیا  رکـش  دـنتفگ ، و 
.لاوحا عیمج  رد  دنک  يادخ  نامرف  تبقارم  و  ار ، دوخ  دوبعم  دراد و  لوذبم 

وت ِنود  هک  ار  نآ  و  تافاکم ، هب  دـشاب  وت  لثم  هک  نآ  و  ندرک ، ناوت  تعاـط  هب  دـشاب  وت  قوف  هک  سک  نآ  رکـش  تفگ :  نونلاوذ 
.ناسحا هب  دشاب 

سدع ّصاوخ 

(4) سدع ّصاوخ 

 - هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -  زا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  شناردپ  زا  مالسلا -  امهیلع  یـسوم -  نب  یلع  زا  تسا  تیاور 
ُهَّنِا ٌسّدقُم َو  ٌكَرابُم  ُهَّنِاَف  ِسَدَعلِاب  مُْکیَلَع  تفگ :  هک 
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هک يروخ  رایسب   (1) وُجْرَم هک  داب  امش  رب  تفگ :  مَیْرَم :  ُنب  یَسیع  مُهَرِخآ  ًاّیبن  َنوُْعبَـس  ِهِیف  َكَراب  ُهَّنِا  َهَْعمَّدلا َو  ُِرثُْکی  َْبلَقلا َو  ُقِّقَُری 
هب دـنا  هدرک  اعد  وا  رب  ربمایپ  داـتفه  دـنک و  رایـسب  ار  مشچ  بآ  دـنک و  کـُُنت  ار  لد  تسا ، هزیکاـپ  سّدـقم و  تسا و  كراـبم  نآ 

.میرم نب  یسیع  ناشرخآ  تکرب ،

هناّنح نوتس 

(2) هناّنح نوتس 

انب دجـسم  دوب و  هدمآ  هنیدم  هب  هّکم  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دوب ، ترجه  لوا  دوب و  مالـسا  يادـتبا  نوچ  هک :  تسه  ربخ  رد  و 
لوسر .دنناوخ  هناّنح  ار  نآ  هک  تسا  ینوتس  هدرک ،

تّدُع ددع و  دندش و  رتشیب  ناناملسم  نوچ  .هداتسا  ياپ  رب  يدرک  هبطخ  هباحص  يارب  يدرک و  هیکت  نوتس  نآ  رب  مالـسلا -  هیلع  - 
روتـسد .ینک  یم  هبطخ  ار  ام  هداتـسیا  ياپ  رب  وت  هتـسشن و  ام  هک  تسین  شوخ  ار  اـم  دـنتفگ :  دنتـساوخ و   (3) يروتسد دش ، رایسب 

.دنتخاسب تسه  زورما  هک  ربنم  نیا  دشاب ، اور  تفگ :  ینک ؟ هبطخ  اج  نادب  ات  میزاس  يربنم  وت  يارب  ات  ار  ام   (4) شاب

هیاپ رب  اپ  دوب  هیاپ  هس  ربنم  تفرن ، هناّنح  نوتس  کیدزن  درک و  ربنم  گنهآ  دمآرد و  دجـسم  رد  زا  زور  نآ  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
موس داهن و  مود  رب  و  نیمآ ، تفگ :  داهن و  لوا 

هتشادب نوتس  نآ  زا  هک  بوچ  هراپ  نآ  درک ، زاغآ  هبطخ  تسشنب  دش و  ربنم  رب  نوچ  .درک  یم  اعد  هک  دندیدن  ار  سک  و  نینچمه ،
زاغآ هلان  يدرک  هیکت  نآ  رب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دوب 

.دمآرب ربماغیپ  زاوآ  يالاب  شزاوآ  هک  دیلانب  ینادنچ  ات  درک 

يردام نوچ  تفرگ   (5) ْشَکرد بوچ  نآ  رس  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

رب تمایق  ات  یمدرکن  شوماخ  شرگا  هک  داتـسرف  قلخ  هب  ّقح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  تفگ :  هگنآ  دـنک ، شوماخ  ار  یکدوک  هک 
.يدیلان یم  نم  قارف 

ص:132

.سدع وجرم :  - 1
نآ يارب  يربنم  یتقو  داد  یم  دنپ  ار  مدرم  درک و  یم  هیکت  ینوتـس  رب  دجـسم  رد  ادـتبا  ربمایپ ص  هناّنح :  نوتـس  ج 2 ص 35 .  - 2

.درک یم  هلان  نوتس  نآ  تفر  یم  الاب  ربنم  رب  ترضح  نآ  دنتخاس و  ترضح 
.هزاجا يروتسد :  - 3

.هد هزاجا  ام  هب  - 4
.شوغآ لغب ، ْشَک :  - 5

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_132_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_132_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_132_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_132_5
http://www.ghaemiyeh.com


، یلب تفگ :  درک ؟ یمن  ییاعد  سک  و  یتفگ ، نیمآ  راب  هس  يدـش ، رب  ربنم  هیاپ  هب  يدـمآرد و  رد  زا  نوچ  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : 
ْرَفُْغی َْمل  امُْهنِم َو  ًادِحاو  ْوَا  ِهیَدلاو  َكَرْدَا  ْنَم  تفگ :  لیئربج  مداهن ، لوا  هیاپ  رب  اپ  نوچ  .يدینـش  یمن  امـش  درک و  یم  اعد  لیئربج 

 : متفگ نم  .دانک  كاله  ار  وا  يادخ    ُ هّللا ُهَدَْعبَا  دـنزرماین ، ار  وا  ناشیا و  زا  ار  یکی  ای  دـبایرد  ار  ردـپ  ردام و  هک  ره    ُ هّللا ُهَدَْـعبَا  هل 
دنزرماین ار  وا  دبایرد و  ناضمر  هام  هک  ره  تفگ :  مداهن ، مود  هّلپ  رب  اپ  نوچ  نیمآ !

مان دننک و  وت  رکذ  وا  شیپ  هک  ره  تفگ :  مداهن ، موس  هّلپ  رب  اپ  نوچ  نیمآ ! متفگ :  نم  .دانک  كاله  ار  وا  یلاعت  يادخ  هّللا  ُهَدَْـعبَا 
! نیمآ متفگ :  نم  دانک ، كاله  ار  وا  یلاعت  يادخ  هّللا  ُهَدَْعبَا  دتسرفن  مالس  وت  رب  و  دنرب ، وت 

ياپ ریز  رد  تشهب  ِتاهّمُالا ، ِمادقَا  َتْحَت  ُهّنَجلا  دیوگ :  یم  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 

.تسا ناردام 

مدرم نیرت  تخبدب 

(1) مدرم نیرت  تخبدب 

ُهَنیِد َعاب  ْنَم  ُْهنِم  یقْشَا  ُهاینُِدب َو  ُهَنیِد  َعاب  ْنَم  ِءایِقْشَالا  یَقْـشَا  تفگ :  ٍهَئیِطَخ و  ِّلُک  ُسأَر  اینّدلا  ُّبُح  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ : 
يریغ ياـیند  هب  دوـخ  نید  هک  تسا  نآ  رتیقـش  وا  زا  و  دـشورفب ، اـیند  هب  نـید  هـک  تـسا  نآ  ایقـشا  نیرتیقـش  تـفگ :  هِْریَغ ، اینُدـِب 

.دشورفب

نز هلیح 

(2) نز هلیح 

.درک رگید  ینز  تفرب و  وا  رهوش  نآ  تشاد ، يرهوش  دوب و  ینز  دـنیوگ :  هک  ناـنچ  دـشاب ،  (3) لَیِح باـب  زا  مه  رگد  یعون  و  ... 
؟ دنک اهر  ار  نز  نیا  نم  رهوش  نیا  هک  ندرک  یناوت  يریبدت  هک :  يدرک  يرحاس  يوعد  هک  تفگ  ار  ینزریپ  دـمایب و  لّوا  نز  نیا 

مناوت يریبدت  تفگ : 

.دشُِکب شیوخ  تسد  هب  ار  وا  هک  ندرک 

کین تفگ :  دراد ؟ یم  تسود  ار  وت  ترهوش ؟ اب  یـشاب  یم  هنوگچ  تفگ :  ار  وا  دـمآ و  مود  نز  نیا  کیدزنب  تساـخرب و  هگنآ 
کی وت  زا  هک  منک  يزیچ  نم  ات  یهاوخ  رگا  تفگ :  تسا ،

ص:133
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.اهدنفرت اهرکم و  هلیح :  عمج  لَیِح :  - 3
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ار وت  وا  هک  منک  يوداج  نادب  نم  ات  نتفرگ  دـیابب  درم  نیا  نساحم  ریز  زا  يوم  ات  هس  تفگ :  .دـشاب  اور  تفگ :  دبیکـشن ؟ تعاس 
هب ّالا  دوشن  مامت  نیا  و  دـیاشن ، هدـیُرب  دـیاب و  ماـمت  يریگب  هک  اـهیوم  نیا  نکل  و  دبیکـشن ، یتعاـس  وت  زا  هک  دوش  رادتـسود  ناـنچ 

(1) هُرتُسا

هُرتُسا نیا  هب  وت  دبـسخب ، نوچ  بشما  تفگ :  داد ، ودـب  درک و  زیت  يا  هُرتـُسا  و  مهدـب ، ار  وت  نم  تفگ :  مرآ ؟ اـجک  زا  نم  تفگ : 
.دوش لصاح  دوصقم  ات  ریگب  تسولگ  هک  اج  نآ  وا  نساحم  ریز  زا  يوم  ات  هس  نیا 

هچ ار  وت  هزوجع  يا  تفگ :  درم  .تسیرگ  یم  تسیرگن و  یم  وا  رد  تسـشنب و  وا  ربارب  دـمآ و  رهوش  کـیدزنب  تساـخرب و  هگنآ 
.تسا هدنامن  یناگدنز  يزور  زا  رتشیب  ار  وت  هک  دیآ  یم  تمحر  وت  یناوج  رب  ارم  تفگ :  تسا ؟ هدوب 

تفگ ارچ ؟ تفگ :  .دَـشُکب  ار  وت  بشما  هک  تسا  هدرک  مزع  يا ، هدروایب  یتسود  لد  هب  هک  ار  وت  نز  نیا  تفگ :  هنوگچ ؟ تفگ : 
وا و  ناشن ، نیا  تفـص و  نیا  هب  بآ  هرطق  نوچ  هدرک  زیت  دراد  يا  هُرتُسا  هک  تسا  نآ  ناشن  تفگ :  یناد ؟ اجک  زا  تفگ :  .منادن  : 

نم اب  زار  نیا 

.ینیبب هنیاعم  متفگ  نم  هچنآ  ات  زاس  هتفخ  نتشیوخ  بشما  وت  .تسا  هتفگب 

وا نساـحم  دـمایب و  تساـخرب و  تسا ، هتفخ  وا  هک  درب  ناـمگ  نوـچ  نز  .تخاـس  هتفخ  ار  نتـشیوخ  نتفخ  تـقو  هـب  دـمایب و  درم 
نیا تسا و  لاح  هچ  نیا  تفگ :  ار  وا  تفرگب و  وا  تسد  تسَجب و  .دـش  تسرد  زوجع  ثیدـح  ار  درم  دریگب ، اـهیوم  اـت  تشادرب 

ار نز  نآ  دتـسب و  وا  زا  هرتسا  نآ  هگنآ  يا ؟ هدرک  نم  ناـج  دـصق  وت  تفگ :  درم  .تشادـن  یباوج  دـنامورف و  نز  تسیچ ؟ هُرتـُسا 
.تشکب

.دتسب یغلبم  وا  زا  مدرک ! يوداج  هنوگچ  هک  يدید  تفگ :  ار  نز  نآ  دمایب و  هنوعلم  نیا 

هحلاص ینز 

(2) هحلاص ینز 

ُهنیکـسِم وا  ماـن  دوب  يزوجع  و  یتـشاد ، ظـعو  سلجم  .ناداز  نب  یـسیع  وا  ماـن  دوـب  يدرم  هک :  دـیآ  یم  نیحلاّـصلا  تاـیاکح  رد 
رامیب دنتفگ :  تساجک ؟ زوجع  نآ  تفگ :  ظعاو  دمآ ، یمن  رـضاح  هک  تشذگب  تبون  ود  کی  يدرکن ، اهر  وا  سلجم  هّیوافُّطلا ،

نوچ .تسا 

ص:134
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 . ص 93 ج 2 ،  - 2

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ینعَا تفای  دوخ  لاح  رد  ار  وا  دمآرد ، وا  نیلاب  هب  نوچ  وا ، اب  یتعامج  تفرب و  .مینک  تدایع  ار  وا  میورب و  تفگ :  دـمآ ، دورف 
وا بل  کیدزنب  شوگ  تفگ ؛ یم  يزیچ  دـینابنج و  یم  بل  هک  دـید  ار  وا  تسیرگ ، یم  تسـشنب و  وا  نیلاب  رب  یتعاس  (2) عزن لاح 

دناد یم  تسا و  هاگآ  هزوجع  تفگ :  ظعاو  .دمآ  ربخ  متسُج  تسود  دمآرب ، هب  مدرب  جنر  دمآرـسب ، مدرک  راک  تفگ :  یم  وا  درب ،
.درک نفد  ار  وا  درک و  مایق  وا  راک  هب  ناداز  نب  یسیع  .دادب  ناج  دروآرب و  دنچ  یمد  هگنآ  .دور  یم  اجک  هک 

تفگ ار  وا  ، (3) نانکرتخبت هدیشوپ  تشهب  ياه  هّلُح  هداهن و  رس  رب  تمارک  جات  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  تفخب ، دمآرد  بش  نوچ 
یشیورد و ُهَکَلْمَملا :  ِتَءاج  ُهنَکْسَملا و  ِتبَهَذ  هک :  یناوخن  هنیکسم  رگد  ارم  ات  رگن  نکل  و  یلب ! تفگ :  ییوت ؟ نیا  هنیکسم ! يا  : 

تنکسم

.دمآ تکلمم  یهاشداپ و  تفر و 

دَسَح ّمَذ  رد 

(4) دَسَح ّمَذ  رد 

نانچ ار  تانسح  دسح  تفگ :  َبَطَحلا ؛ ُراّنلا  ُلُکأت  امَک  ِتانَسَحلا  ُلُکأََیل  َدَسَحلا  َّنِا  تفگ :  دسح  ّمَذ  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
كانمـشخ دـساح  تفگ :  َُهل ، َْبنَذ  ْنَم ال  یلَع  ٌظاـتغُم  ُدِـساحلا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  .ار و  مزیه  شتآ  هک  دروخب 

هک تسین  زیچ  چـیه  .دوشن و  دّیـس  زگره  دوسح  ُدوُسَی » ُدوُسَحلا ال   : » دـنا هتفگ  لَثَم  رد  .دوبن و  یهاـنگ  ار  وا  هک  سک  نآ  رب  تسا 
اّما .ار  دوسحم  ار و  دساح  ینعا  دَسَح ، زا  رتدنمدوس  دوب و  رتراکنایز 

دنـسانشن دننادن و  نامدرم  هک  ار  سک  نآ  ات  دنا  هتـشامگرب  ار  دساح  يرادـنپ  دـهد ، تعفر  ار  دوسحم  اّما  دروخ و  رگج  ار  دـساح 
« .دراد یم  هزات  وا  مان  دنک و  یم  رکذ 

يروتـسد دـندمآ و  نادوهج  یتعامج  .دوب  نم  هرجح  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  يزور  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  و 
 - مالـسلا هیلع  لوسر -  .دّمحم  ای  َکیَلَع  ُماّسلا  هک :  دندرک  باطخ  ار  لوسر  دندمآرد و  ناشیا  مدـش و  باجح  رد  نم  .دنتـساوخ 

نکیل تسناد و 

هک مدرک  تّمه  دمآ ، تخس  ارم  .دنتفرب  دندیسرپ و  يزیچ  (5) درک اضِغا  ملِح  مَرَک و  هب 

ص:135
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.هانگ زا  ندیشوپ  مشچ  ندرک :  اضغا  - 5

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


و هدرپ :  سپ  زا  متفگ  نم  دـنامن ، ربـص  ارم  تفگ :  دـنتفگ ، نینچمه  دـندمآ و  رگد  یتعاـمج  دـنتفرب  نوچ  ار  ناـشیا  مهد  باوـج 
 .ِ هّللا َءادعا  ای  ُبَضَغلا  ُهنْعَللا و  (1) و  ُماّسلا ُمُْکیَلَع 

نخس ارچ  تفگ :  درک و  تمالم  ارم  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دنتفرب ، ناشیا  نوچ  .شاب  شوماخ  تفگ :  ارم  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
نتشیوخ رب  نم  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  یتفگ ؟

تسین رتشیب  ناشیا  دسح  زیچ  چیه  رب  و  دسح ، رایـسب  دوسح و  دنا  یموق  نادوهج  هک  ینادن  تفگ :  مهدن ، باوج  هک  مدوبن  کلام 
هب نتفگ  نیمآ  رب  تسا و  تشهب  لها  ّتیحت  نآ  و  تسا ، هدرک  ام  ّتیحت  هب  یلاعت  قح  هک  مالس ، رب  هک  نآ  زا  ناناملسم ، لاصخ  زا 

.دشاب هدرک  ادتقا  نادوهج  هب  ددنب ، راک  دسح  هک  ره  سپ  .اعد  بقع 

نایمدآ دزن  رد  گرم  تهارک 

(2) نایمدآ دزن  رد  گرم  تهارک 

هک تسا  هدوب  هچ  ار  ام  َتْوَملا ؟ ُهَرْکَن  اُنلاب  اَـم  هّللا ! َلوسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  لوسر  کـیدزنب  يدرم  زور  کـی  هک :  تسه  ربخ  رد 
(3)؟ میهراک ار  گرم 

.دوب شلام  کیدزنب  سک  ره  لد  هک  تسرفب  شیپ  زا  ار  تلام  تفگ :  ِِهلام ، َْدنِع  يِْرما ٍء  ِّلُک  َْبلَق  َّنِاَف  ََکلام  مِّدَق  تفگ : 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هّصق 

(4) مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هّصق 

وا هّصق  و  دوب ، هتفر  لیعامـسا  ترایز  هب  نوچ  دـنامب ؛ اج  نآ  رب  شیاپ  رثا  داهن ، وا  رب  ياپ  میهاربا  هک  تسا  گنـس  نآ  میهاربا  ماقم 
دومرف ار  میهاربا  یلاعت  يادخ  نوچ  هک :  تسا  نآ 

یلاعت قح  مرب ؟ اجک  ار  ناـشیا  ایادـخراب ! تفگ :  میهاربا  دوب ، یم  یکـشر  ار  وا  هک  ربب  هراـس  شیپ  زا  ار  لیعامـسا  ار و  رجاـه  هک 
یم وا  شیپ  رد  مالـسلا -  هیلع  لیربج -  و  دروآ ، یم  تفرگرب و  ار  ناشیا  تساـخرب و  .دـیامن  هر  ار  وت  لـیربج  هک  اـج  نآ  تفگ : 

يرهش اجک  ره  تفر ،

لیربج مرآ ؟ دورف  اج  نیا  ار  نانیا  یتفگ  وا  دوب ، یهایگ  یبآ و  شوخ و  يا  هعقب  نادابآ و 

ص:136

.يدوبان گرم و  داب  امش  رب  ّماسلا :  مکیلع  يدوبان  گرم و  ماس :  - 1
 . ص 112 ج 2 ،  - 2

.لعاف مسا  هراک :  .میراد  شوخان  میراد -  تهارک  میهراک :  - 3
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هن یهایگ و  هن  دوب و  یبآ  هن  اج  نآ  و  مرح ، ِنیمز  هب  تسا  مارحلا  دجسم  زورما  هک  اج  نآ  دندیسرب  ات  تسین ، نامرف  هک  هن  یتفگ : 
يادخ هک  رآ  دورف  اج  نآ  ار  نانیا  تفگ :  لیربج  .یسینا 

يا هناخ  اج  نیا  ار  يادـخ  و  تسا ، مرح  ياج  نیا  تفگ :  تسا ؟ ياج  هچ  نیا  لـیربج ! يا  تفگ :  .درگرب  وت  دـیامرف و  یم  نینچ 
يادـخ هب  و  یتروع -  یلفط و  ار ، لیعامـسا  ار و  رجاه  درک -  اهر  اهنت  ار  ناشیا  دـیدرگرب و  داـهنب و  اـج  نآ  ار  ناـشیا  مَّرُحم ، دوب 

، ار ناشیا  درک  میلست 

(1)« ...مَّرحُملا َِکْتَیب  َْدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍداوب  یتَّیّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَا  ّینِا  انَّبَر   : » دنک یم  تیاکح  وا  زا  یلاعت  قح  هک  نانچ 

مالسلا هیلع  لیعامـسا -  دندمآ و  دورف  اج  نآ   (3) نایمُهرُج و  ، (2) تفای نامرف  رجاه  دش و  گرزب  لیعامـسا  دمآرب و  یتّدم  نوچ 
هراس دـنیبب ، ار  لیعامـسا  دـیایب و  ات  تساوخ  يروتـسد  هراس  زا  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  درب ، هناـخ  اـب  تساوخ و  ینز  ناـشیا  زا  - 

، دمایب درک و  طرش  وا  اب  میهاربا  (4) تـسین هدنام  رجاه  هک  تسنادن  وا  و  ییاین ، ورف  بسا  زا  هک  نآ  طرـش  هب  ورب ، تساور  تفگ : 
لیعامسا هدمآ ، دورف  گرزب ، يا  هلیبق  نادابآ و  مدرم  هب  دید  ییاج  دیسرب  نوچ 

 : تفگ دیاب ؟ یم  هچ  ار  وت  تفگ :  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  لیعامسا  نز  مرح ، نوریب  دوب  هتفر  دیص  هب  دوبن و  رـضاح  وا  .تساوخ  ار 
هک وگب  دـیآ  زاب  لیعامـسا  نوچ  تفگ :  .تسین  تفگ :  تسه ؟ یبارـش  یماـعط و  چـیه  تفگ :  تسین ، رـضاح  تفگ :  .لیعامـسا 

.تفرب تسین و  قفاوم  هک  نادرگب  رد  هناتسآ  دیوگ :  یم  دنک و  یم  مالس  ار  وت  دوب ، اج  نیا  ناشن  نیا  رب  يریپ 

رب يریپ  یلب ! تفگ :  دوب ؟ رضاح  اج  نیا  بیرغ  سک  نز ! يا  تفگ :  دینش ، میهاربا  يوب  دمآزاب ، مالسلا -  هیلع  لیعامـسا -  نوچ 
...تفص نیا  رب  ناشن و  نیا 

رد هناتـسآ  اـت  وـگب  ار  لیعامـسا  تفگ :  و  دـیناسرب ، مالـس  ار  وـت  تفگ :  تفگ ؟ هـچ  تـفگ :  (5) دنک فافختـسا  هک  یـسک  نوچ 
ورب و مداد  تقالط  هک  زیخرب  تفگ :  .مدادـن  نم  تساوخ ، تفگ :  تساوخن ؟ یبارـش  یماعط و  تفگ :  .تسین  کـین  هک  دـنادرگب 

.درک رگید  ینز 

يروتسد هراس ، زا  تساوخ  يروتسد  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  دمآرب ، رگید  یتّدم 

ص:137

هک وت  هناخ  دزن  تعارز  تشک و  نودب  کشخ و  یهوک  نماد  هب  ار  منادـنزرف  زا  یخرب  مدـینادرگ  نکاس  نم  انامه  اراگدرورپ ! - 1
.میهاربا هروس  هیآ 41  زا  یشخب  ...هدش  هدینادرگ  مارح 

.درک توف  تشذگ ، رد  - 2
.دندمآ هّکم  هب  نمی  زا  دنا  هتفگ  هک  یمیدق  رایسب  تسا  يا  هلیبق  مان  مُهرُج :  عمج  نایمُهرُج  - 3

.تسین هدنز  تسین :  هدنام  - 4
.نتسناد کچوک  ندرمش ، کبس  ندرک :  فافختسا  - 5
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نز دیـسر ، همیخ  ِرَد  هب  نوچ  .دوبن  رـضاح  لیعامـسا  هک  داتفا  نانچ  قافتا  دمایب ، مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  .طرـش  نآ  رب  مه  شداد 
لیعامسا هک  يآ  دورف  درمناوج ! يا  تفگ :  دیود و  نورب 

یبارـش یماعط و  چـیه  وت  شیپ  نکل  ندـمآ و  مناوت  یمن  ورف  تفگ :  .وا  ندـمآ  ات  ياـسایب  وت  دـیآ ، تعاـس  نیمه  تسا ، دیـص  هب 
درک اـعد  دروـخب و  نآ  زا  بسا  تشپ  رب  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  .دروآ  ریـش  تشوـگ و  وا  يارب  دـیودب و  و  یلب ! تفگ :  تسه ؟

...تکرب هب  ار  ناشیا 

زا تسا  هدش   (1) كاندرَگ هک  مروشب  ترس  ات  يآ  دورف  تکرب  هب  ریپ ! يا  تفگ :  نز  هگنآ 

گرزب یگنـس  تفرب و  .مراد  باکر  رد  ياپ  کی  مهن و  اج  نآ  رب  ياپ  کی  نم  ات  رایب  یگنـس  نکل  و  میاین ، ورف  تفگ :  هار ، درگ 
ياپ رثا  .تسُـشب  شرـس  بناج  کی  وا  ات  داهن  گنـس  نآ  رب  ياپ  کی  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  .داهن  میهاربا  ياپ  ریز  رد  درواـیب و 

.دش رهاظ  گنس  رد  شیاپ  رثا  تسُشب ، بناج  رگد  وا  ات  داهن  گنس  نآ  رب  رگید  ياپ  دنامب ، گنس  نآرب  میهاربا 

تخس ، (2) رد هبَتَع  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  مالـس  ار  وت  ریپ  نآ  هک  وگب  دـیآزاب ، ترهوـش  نوـچ  تفگ :  ار  وا  تسـشن و  رب  هگنآ 
نیدب نینچ ، يریپ  یلب ، تفگ :  دوب ؟ اج  نیا  یـسک  تفگ :  دیدن ، ار  ردپ  دـمآزاب ، لیعامـسا  نوچ  .تفرب  نادرگمب و  تسا  حـلاص 

متسشب شرس  ار و  وا  مدرک  يرادنامهم  تفگ :  يدرک ؟ هچ  تفگ :  وا ، رب  تفگ  انث  و  يوخ ، شوخ  يوب ، شوخ  يوروکن ، تفص 
میقتـسم هک  راد  هاگن  رد  هبَتَع  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  مالـس  ار  وت  تفگ :  داد ؟ ماغیپ  هچ  تفگ :  دـماینورف ، مدرک  هبـال  يرایـسب  و 

گنـس نآ  میهاربا  ماقم  سپ  ّلجوّزع -  يادـخ -  لـیلخ  میهاربا  تسا  نم  ردـپ  وا  دوب ؟ هک  وا  اـت  یناد  تفگ :  نکم ، لَدـَب  تسا و 
.تسا

بوقعی گرم  هّصق 

(3) بوقعی گرم  هّصق 

یناد وت  فسوی ! يا  تفگ :  ار  فسوی  بوقعی  .دـندمآ  رـضاح  وا  نیلاـب  هب  شنادـنزرف  دیـسر ، کـیدزن  لـجا  نوـچ  ار  بوـقعی  ... 
لدب رورس  هب  دروآ و  رـس  هب  نم  رب  مغ  نآ  یلاعت  يادخ  و  ما ؟ هدید  هودنا  مغ و  هچ  وت  يارب  نم  هک  نآ  و  نم ، لد  رد  دوخ  تلزنم 

زور زورما  درک و 

کیدزن اب  نم  حور  و  موش ، یم  يادخ  تمحر  راوج  اب  نم  و  وت ، زا  تسا  نم  ییادج  قارف و 

ص:138

.دولآدرگ كاندْرَگ :  - 1
.رد هناتسآ  رد :  هبَتَع  - 2

 . ص 180 ج 2 ،  - 3
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ناشیا .دـشابن  ار  ناشیا  زج  هک  یلـضف  هب  منک  صاصتخا  ار  ناشیا  ات  رآ  نم  شیپ  ار  اشیم  میرفا و  ار :  تنارـسپ  .دور  یم  ایبنا  حاورا 
هک نآ  اب  ار  امش  نم  ینعی  دندوب ، بوقعی  نادنزرف  طابـسا  مدرک و   (1) طابسا هلمج  زا  ار  امش  نم  تفگ :  بوقعی  درک ، رـضاح  ار 

.ثاریم رد  اِّما  تلزنم و  رد   (3) اّما مدرک ، دنزرف   (2) تباثمب يا ، هادزدنزرف 

اب قاحـسا  مردـپ  و  مدرک ، نینوـچمه  مردـپ  اـب  نم  هک  ریگ  َرب  رد  ارم  ِهن و  نم  ياـهولهپ  رب  راـیب و  اهتـسد  فـسوی  اـی  تفگ :  هگنآ 
.درک نانچمه  فسوی  درک ، نینوچمه  میهاربا  شردپ 

ردپ هک  رب ، مّدج  مردپ و  کیدزن  اب  اج و  نیا  زا  ریگرب  ارم  هگنآ  نک ، اهر  زور  داتشه  ارم  یشاب ، هدرک  نفد  ارم  نوچ  تفگ :  هگنآ 
.مشابن ادج  ناشیا  زا  ات  ِهن  اج  نآ  رد  زین  ارم  و  دنروگ ، کی  رد  مّدج  و 

ناشیا میوگب ، وا  اب  تسه  هک  یتّیـصو  ات  ینک  اهر  فسوی  اـب  ارم  و  يورب ، تمالـس  هب  هک :  ار  ناـشیوخ  تفگ و  ار  نادـنزرف  هگنآ 
.دندرک یتشز  وت  اب  ناشیا  هچ  رگا  رادوکن  ناردارب  تفگ :  و  تساوخ ، هک  ایاصو  هب  درک  تیاصو  ار  فسوی  وا  دنتفرب و 

، دمآرب زور  داتـشه  نوچ  و  درک ، نفد  ار  وا  فسوی  و  دش ، يادخ  شیپ  اب  بوقعی  تفریذـپب و  وا  ّتیـصو  مالـسلا -  هیلع  فسوی - 
.مالسلا هولصلا و  مهیلع  میهاربا -  قاحسا و  شّدج  ردپ و  کیدزن  اب  دندرب  ناعنک  نیمز  اب  دنتفرگرب و  ار  وا  ات  دومرفب 

صالخا رد 

(4) صالخا رد 

لیربـج زا  نم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـشاب ؟ هچ  صـالِخا  هک  مدیـسرپ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ :  ناـمی  هفیَذُـح 
يادخ زا  نم  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لیربج -  مدیسرپ ،

ياهرس زا  يّرس  صالخا  تفگ :  يدابِع ؛ ْنِم  ُُهْتبَبْحَا  ْنَم  َْبلَق  ُُهتْعَدْوَتسا  يّرِس  ْنِم  ٌّرِـس  صالخِالا  تفگ :  ارم  مدیـسرپ ، ّلجوّزع -  - 
.مراد تسود  شِک  مَِهن  هدنب  نآ  لد  رد  تسا ، نم 

َغََلب ام  ًهقیقح َو  ٍّقَح  ِّلُِکل  َّنِا  تفگ :  هلآ -  هیلع و    ُ هّللا یلص  لوسر -  هک  تفگ ، يرافِغ  رَذوبا 

ص:139

.ناگداون رتخد ، نارسپ  رسپ ، نارسپ  ْطبِس :  عمج  طابْسَا  - 1
.هلزنمب تباثمب :  - 2

....هچ ...هچ  اب :  تسا  لداعم  ...اِّما  ..اِّما  - 3
 . ص 190 ج 2 ،  - 4
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تقیقح هب  هدـنب  و  تسا ، یتقیقح  ار  یّقح  ره  تفگ :  هّللا ِ،  ِلَمَع  ْنِم  یـش ٍء  یلَع  َدَـمُْحی  ْنَا  َّبُِحی  ـال  یّتَح  ِصـالخِالا  َهَقیقح  ٌدـْبَع 
.دنک ادخ  يارب  هک  يراک  رب  دننک  حدم  ار  وا  هک  دنگفیب  نآ  زا  مشچ  ات  دسرن  صالخا 

.دوب یکی  تینالع  ّرس و  ار  هدنب  هک  دوب  نآ  صالخا  تفگ :  یشعرم  هفیَذُح 

تولخ رد  ادخ  دای 

(1) تولخ رد  ادخ  دای 

یم رتش  لّکوت  رب  .مدـنامزاب  هلفاق  زا  (2) داتفا عطق  ارم  هار  رد  مدـش ، یم  ادـخ  هناخ  ّجـح  هب  اهلاس  زا  یلاس  تفگ :  كراـبم  هّللادـبع 
َِرب ات  یسینا ، هن  يا ، هلحار  هن  يداز و  هن  هدیشوپ ، رـصتخم  يا  هماج  اهنت ، .دمآرب  نابایب  هرانک  زا   (3) قِهاُرم مدید  ار  یکدوک  مدنار ،
 : تفگ يا ؟ هدش  عطقنم  نم  نوچ  ای  و  هیدابرد ، يا  هدمآ  نینچ  رگا   (4) يا هدروخ  راهنز  نتشیوخ  اب  ناوج ! يا  متفگ :  دیسر ، نم 

تبارش ماعط و  هلحار و  داز و  متفگ :  .ما  هدمآ  نینوچ  دوخ  ما ، هدشن  عطقنم 

وا يدوب ! درس  بآ  يا  هبرش  رگا  تسا ، هنشت  يراب  ارم  متفگ :  منک ، ناحتما  ار  وا  ات  متساوخ  .درک  نامسآ  يوس  تراشا  تساجک ؟
بجع نم  .تشاد  نم  شیپ  دینابنجب و  و  هدنگفا ، وا  رد  فرب  ِْجلَّثلاب ، ًاعَشْعَشُم  اوه  زا  تفرگب  بآ  یحدق  درک و  زارد  اوه  رد  تسد 

، مدنامب

(5) ِتاوَلَفلا ِیف  ینُرُکْذَی  ِتاوَلَخلا  یف  ُهُرُکْذَا  تفگ :  یتفای ؟ اجک  زا  هیاپ  نیا  اذه ، ای  متفگ : 

یلاعت يادخ  رکذ 

(6) یلاعت يادخ  رکذ 

.حراوج هب  نابز و  هب  لد و  هب  دوب :  هنوگ  هس  وا  رکذ  و 

نوکـس وچ  تسا ، نآ  رب  انب  ار  همه  هک  تسا  تاداـبع  لـصَا  رَـس و  نآ  و  دـشاب ، رکف  رظن و  یکی  دوب :  هنوگ  ود  زا  لد  هب  رکذ  اـّما 
 ِ هّللا ِرْکِِذب  الأ   : » یلاعت ُُهلوق  تسا ، نآ  رد  لد  هنینأمط  سفن و 
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، دوبن یلاخ  نیا  بوجو  زا  و  یتقو ، نود  یتقو  رد  دوب  یلاخ  تاـبجاو  همه  زا  هدـنب  هک  تسا  بجاو  نآ  نیا  و  ، (1)« ُبُولُقلا ُِّنئَمْطَت 
ُرکفت مالسلا :  هیلع  دومرف :  نینچ  مرج  ال  رَظَن ، ینعَا 

(2) ٍهَنَس ِهَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاس 

زا دشاب   (4) فراص تعاط و  لعف  رب  ار  وا  دـشاب   (3) یعاد ات  باقع  باوث و  دـیعو و  دـعو و  رد  دـنک  رّکفت  هک :  دوب  نآ  مود  هجو 
.هدنیآ رب  مزع  هتشذگ و  رب  ینامیشپ  زا  تسا  لد  لعف  زا  مه  هک  نآ  يارب  هلمج  نیا  رد  دشاب  لخاد  هبوت  و  تیصعم ، لعف 

.دیجمت دیمحت و  (5) و  لیلهت حیبست و  رب  دوب  لمتشم  نابز ، رکذ  اّما 

رکذ ار  هنیدآ  زامن  یلاعت  قح  راـک  نیا  يارب  و  تاداـبع ، هلمج  ّجـح و  هزور و  زاـمن و  زا  دـشاب  تاـعاط  ریاـس  حراوج :  هب  رکذ  اـّما 
ِرْکِذلا ُلَْضفَا  مالـسلا -  هیلع  ِهلوق -  نِم  تساعد ، رکذ ، هلمج  زا  »(6) و  ...َْعیَبلا اورَذ  َو    ِ هّللاِرْکِذ یِلا  اْوَعـساَف   : » یلاعت هلوق  یف  دناوخ 

(7) ُءاعُّدلا

دیهش ماقم 

(8) دیهش ماقم 

وا نوخ  زا  هرطق  لوا  هک  نآ  دنع  دهدب  تلصخ  شش  ار  دیهش  یلاعت  يادخ  هک :  هلآ -  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  زا  تسا  ربخ  رد 
(9) شربکا عَزَف  زا  و  دهد ، وا  هب  نیعلا  روح  زا  یتفُج  و  دیامن ، وا  هب  تشهب  رد  وا  ياج  و  دنکب ، وفع  شناهانگ  هلمج  دیآ :  نیمز  رب 

.دنیارایب شنامیا  تَیلِح  هب  و  دشاب ، نمیا  روگ  باذع  زا  و  دنادرگ ، نمیا 

تبیصم رد  ییابیکش  ربص و 

(10) تبیصم رد  ییابیکش  ربص و 

شیپ دنچ  يروگ  لامج ، اب  مدید  ار  ینز  متشذگب ، یناتسروگ  هب  دیوگ :  يرصم  نّونلاوذ 
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.تساعد رکذ  نیرترب  نیرتهب و  - 7
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 : دناوخ یم  اهتیب  نیا  تسیرگ و  یم  هتفرگ 

ًهَّبَغَم ًاْریَخ  ُْربَّصلا  َناک  ُترَبَص و 

ُعَزْجاَف َّیلَع  يدُْجی  ٌعَزَج  ْلَه  َو 

ُهَضَْعب َلَّمَُحت  َْول  ام  یلَع  ُترَبَص 

ُعَّدَصَتَت ْتَحَبْصَا  يروُرَش  ُلابِج 

اُهتدَدُر َُّمث  ِْنیَعلا  َعُومُد  ُتکَلَم 

ُعَمْدَت ِْبلَقلا  ِیف  ُْنیَعلاَف  يرِظان  یِلا 

.میامن يراز  عزج و  هک  دراد  يدوس  نم  يارب  يراز  یبات و  یب  ایآ  .تسا  رتهب  رتوکین و  یئابیکش  تبقاع  مدومن و  یئابیکش  ]

.تفاکش یم  مه  زا  تخیر و  یم  ورف  دومن  یم  لّمحت  يرورش  ياههوک  ار  نآ  زا  یکدنا  رگا  هک  یتبیصم  رب  مدومن  ربص 

[ .دزیر ورف  لد  رد  ار  اهکشا  نم  مشچ  ات  مدنادرگرب  دوخ  مشچ  هب  ار  اهنآ  متشاد و  رایتخا  رد  ار  مشچ  ياهکشا 

، دـندوب ناـشیا  نم  لد  تَْولَـس  همه  هک  متـشاد  كرـسپ  ود  .یتبیـصم  رتبجع  تفگ :  ار ؟ وت  تسا  هدیـسر  تبیـصم  هچ  متفگ :  ار  وا 
 : تفگ ار  نیرتهک  نیرتهم  رـسپ  .مدوب  هدش  لوغـشم  نم  و  تفرب ، وا  درک و  اهر  اج  نآ  دراک  تشکب و  يدنفـسوگ  يزور  ناشردپ 
وا دیلامب و  وا  يولگ  رب  دراک  دیناباوخب و  تسبب و  اپ  تسد و  ار  وا  هگ  نآ  تشک ، هنوگچ  دنپسوگ  مردپ  هک  میوگب  ار  وت  نم  ات  ایب 

رـسپ بلط  هب  ردـپ  .داتفا  یلاح  نینچ  متفگ :  دـمآرد ، ردـپ  .دـش  هوک  رب  تخیرگب و  مدز  وا  رب  گناب  متفای و  ربخ  نوچ  .تشکب  ار 
دروآزاب ار و  وا  تفرگرب  هاگ  نآ  دوب ، وا  رس  رب  یتعاس  ردپ  .دوب  هدیرد  شریش  ار  وا  تفایزاب  نوچ  رخآ  دیدرگب  رایسب  تفر ،

.دش ادخ  شیپ  اب  زین  وا  دمآرد ، یتعاس  دوب ، هدرک  راک  وا  رد  میظع  یگنشت  و 

دنگفیب و گید  تفر ، گید  کیدزنب  نانیا ، راک  هب  مدش  لوغـشم  .متخپ  یم  گید  نم  و  لفط ، متـشاد  رگید  یکرـسپ  زور  نآ  مه 
.دش هتخوس  زین  وا  تخیر و  وا  رب 

هـشیدنا تفگ : ] [ ؟ ینک یمن  عَزَج  تابیـصم و  نیا  رب  ینک  یم  ربـص  هنوگچ  متفگ :  .ینیب  یم  وـت  هک  نینچ  ما  هتـسشن  نم  نوـنکا ،
...يدوب رتبلاغ  ربص  يدنتخیوآرب ، رگیدکی  اب  هک  يدندوب  درم  ود  عزج  ربص و  رگا  هک  ما  هدرک 

ْنِا ٌروجأم و  َتنَا  ُریداقملا َو  َْکیَلَع  ْتَرَج  َتْرَبَص  ْنِا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 

وت رب  اضق  ینک  عزج  رگا  و  یـشاب ، دزم  اب  وت  دورب و  وت  رب  اضق  ینک  ربص  رگا  تفگ :  .ٌروزأم  تنا  ُریداقملا و  کیلع  ْتَرَج  َتعِزَج 
.یشاب هزب  اب  ات  دورب و 
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دنزرف گرم  رب  ربص 

(1) دنزرف گرم  رب  ربص 

.تفای نامرف  تشاد  یکرسپ  .يدوب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  شیپ  مادام  دوب ، هباحـص  هلمج  زا  يدرم  هک :  دنک  تیاور  کلام  سنا 
یکرسپ وا  هّللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  دیآ ؟ یمن  دجسم  هب  ارچ  نالف  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دمآ  یمن  دجـسم  هب  دنچ  يزور 

نامرف تشاد 

ار تشهب  نالف ! ای  تفگ :  .دندناوخب  ار  وا  .شدیناوخب  تفگ :  دیآ  یمن  نآ  يارب  تسا  هتفای 

ردپ دیوگ  یم  دشاب ، هداتسیا  وا  تشهب  ياهرد  زا  يوش  زارف  هک  يرد  ره  هب  هک  یشابن  یضار  وت  .تفه  ار  خزود  تسا و  رد  تشه 
.تشگ شوخ  لد  درم ، نتفر ، مهاوخن  تشهب  رد  وت  یب  نم  هک  ایب  ار 

میلست اضر و 

(2) میلست اضر و 

بیجن و تخس  تشاد  يرـسپ  هَْحلَطوب ، وا  تْینُک  دوب  يدرم  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هباحـص  رد  دنک :  تیاور  سَنَا  مه  ... 
هب تفر و  دجـسم  هب  هحلطوبا  اهبـش  زا  یبش  .دش  فیعـض  دوب و  رامیب  رـسپ  نیا  .میَلُـس  ُما  وا  مان  هلقاع  هحلاص و  تخـس  تشاد  ینز 
درم .درک  تسار  ماعط  تخپب و  گید  تساخرب و  و  داهنب ، درب و  هناـخ  رد  ار  كدوک  تساـخرب و  رداـم  .تفاـی  ناـمرف  رـسپ  زاـمن ،

باوخ هماج  دندروخب و  نان  ات  دروآ  شیپ  ماعط  هگنآ  دوبن ، بش  چیه  رتنکاس  بشما  زا  تفگ :  تسا ؟ نوچ  رامیب  تفگ :  دمآرد ؛
ینیبن هحلطاب ، ای  تفگ :  نز  دور ، نوریب  ات  تساوخ  درم  و  دوب ، بش  رخآ  نوچ  .نز  اب  تخاـس  تولخ  درم  و  دـنتفخب ، دـندروایب و 

، هدرک عّتمت  ودب  هتشادب و  یتّدم  دنا و  هدتسب  یسک  زا  يا  هیراع  نانالف  هک 

دننامدرم و درخ  یب  تفگ :  دـننک ؟ یم  عزج  تهارک و  راهظا  ار و  ناشیا  دـیآ  یم  مشخ  دـهاوخ ، یم  زاب  شدـنوادخ  نوچ  نونکا 
تـسا نآ  ام  قح  زا  .دتـسزاب  نونکا  یتّدم ، داد  ام  هب  یلاعت ، يادخ  زا  دوب ، يا  هیراع  وت  رـسپ  هک  نادـب  نونکا  تفگ :  فاصنا ! یب 

میلست اضر و  هک 

.هّلل ُدمحلا  َنوُعِجار و  ِْهَیِلا  ّانِا  و    ِ هّلل ّانِا  ییوگ ، یم  وکین  تفگ :  درم  .میدنب  راک 

ِیف امَُکل    ُ هّللا َكَراب  تفگ :  ار  وا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  تفر ، لوسر  شیپ  نوچ  دادماب 
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.دنامب وا  زا  شبقع  دادب و  رگید  يرسپ  ار  وا  یلاعت  يادخ  امش ، رب  دانادرگ  كرابم  نیشود  بش  يادخ  امُِکتَْلَیل ؛

دشاب ار  وت  تشهب  ینک  ربص  رگا 

(1) دشاب ار  وت  تشهب  ینک  ربص  رگا 

 : تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تشذگب  مالـسلا -  هولـصلا و  هیلع  ربماغیپ -  هب  هتـسب  يرتش  رب  هتـشک  هس  دـمآ  یم  ینز  دُُـحا  زور 
مرهوش مرسپ و  مردارب و  تفگ :  وت ؟ زا  دنا  هک  نانیا 

نیا زا  سپ  ینعی  اَذَـه  َدـَْعب  یلاـبُا  اـمَف  تفگ :  دـشاب ، ار  وت  تشهب  ینک  ربص  رگا  تفگ :  دـشاب ؟ هچ  ارم  منک  ربـص  رگا  لوسر ! يا 
.مرادن كاب 

راکوکین حلاص  ملاع  راکعمط و  ملاع 

(2) راکوکین حلاص  ملاع  راکعمط و  ملاع 

نیا ياملع  تفگ :  وا  هک  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر -  زا  دنک  تیاور  سابع  هّللادبع  و 

نآ رب  نآ و  هب  دنکن  لخب  دنک و  لذب  نامدرم  رب  وا  دـشاب ، هداد  یملع  ار  وا  هلالج -  ّلج  يادـخ -  هک  نآ  یکی  دـنادرم :  ود  تّما 
يارب هک  دشاب  نآ  وا  دشورفن ، كدنا  ياهب  هب  دناتسن و  یعمط 

.فیرش دّیس و  دوش  يادخ  شیپ  اب  و  نینوچمه ،  (3) نیبتاکلا مارک  و  دننک ، رافغتسا  نیمز  ّباود  اوه و  ناغرم  ایرد و  نایهام  وا 

هب نآ  دناتـسب و  یعمط  نآ  رب  و  يادخ ، ناگدنب  رب  دنک  لخب  ملع  نآ  هب  دهد و  یملع  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک :  دشاب  يدرم  رگید  و 
زا یماگل  دنرایب  ار  وا  تمایق  يادرف  دشورفب ، ياهب 

رسپ تسا  نالف  نیا  دنک :  یم  ادن  وا  رب  يا  هتشیرف  و  تمایق ، عمجم  رب  هدرک  وا  رس  رب  شتآ 

هب تفرگ و  عمط  نآ  رب  درک و  لخب  يادخ  ناگدنب  رب  ایند و  رد  داد  یملع  ار  وا  يادخ  نالف ،

.دزادرپب ناقلخ  باسح  زا  یلاعت  يادخ  ات  دنراد  یم  بّذعم  نینوچمه  ار  وا  تخورفب ، اهب 

ّقح تمکح  رارسا 

(4) ّقح تمکح  رارسا 
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 : َِکتَمکِح ِِرئارَس  ْنِم  ینِرَا  یهلا  تفگ :  میرک  يادخ  اب  تاجانم  رد  میلک  یسوم  زور  کی 

راهچ اج  نآ  رد  و  وشرد ، اج  نآ  تسا  یهید  هار  رب  .يوش  ورف  هوک  نیا  زا  تفگ :  .يامن  نم  هب  يزیچ  تتمکح  رارسا  زا  ایادخ  راب 
ناشیا زا  نزب و  اهرد  نآ  رگیدکی ، ربارب  ینیب  يارس  رد 

؟ ار ناشیا  راک  دیاب  یم  هچ  و  دننک ، تعنص  هچ  و  دنا ، هک  ناشیا  هک :  سرپب 

ییارس رد  هب  رگیدکی ، ربارب  دید  اهیارس  نآ  و  تفر ، رد  دیسر  هید  نآ  رد  هب  نوچ  و  دمآ ، دورف  اج  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  یـسوم - 
! يارس نیا  نامدرم  يا  تفگ :  دزب و  رد  دش و  زارف 

؟ تسیچ يادخ  هب  امش  تجاح  و  تسیچ ؟ امش  هشیپ  راک و  و  ینامدرم ؟ هچ  امش 

ناراب لاسما  رگا  .تسا  ناراب  يادـخ  هب  ام  تجاـح  تسا و   (1) ندرک ْزَرب  تشک و  ام  راک  و  میناقهد ، ینامدرم  اـم  دـنتفگ :  ناـشیا 
.میا هتشک  رایسب  مخت  هک  میوش  ینغ  ام  دیآ  رایسب 

هدرکب رایـسب  ندرک و  لافُـس  تسا و  ندرک  هنیلگ  ام  هشیپ  مینامدرم  ام  دنتفگ :  دیـسرپب ؛ دـش و  رگید  يارـس  ِرد  هب  تفرب  اج  نآ  زا 
دوب مک  ناراب  دشاب و  رایسب  باتفآ  لاسما  رگا  میا ،

.میوش ینغتسم  ام 

داب لاسما  رگا  هداهن ، نمرخ  رب  میا و  هدرک  درخ  اهلخد  هک  مینامدرم  ام  دـنتفگ :  امـش ؟ ینامدرم  هچ  تفگ :  دـش ، زارف  رگید  رد  هب 
.دشاب مامت  يریخ  ار  ام  مینک و  كاپ  اه  هّلغ  ام  دشاب  رایسب 

هویم ام  ناتخرد  و  ، (2) میناتـستخرد نازَر و  نادنوادخ  ام  دنتفگ :  ینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  دمآ ، رگید  يرد  هب  دمایب ، اج  نآ  زا 
.میوش ینغ  ام  دنکن ؛ هابت  دناشفین و  ام  هویم  نآ  هک  دوب  مک  ای  دوبن  داب  لاسما  رگا  دراد ، رایسب 

داب یکی  و  دهاوخ ، یم  باتفآ  یکی  دـهاوخ و  ناراب  یکی  ایادـخراب ! تفگ :  بّجعتم ، تشگرب  اج  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  یـسوم - 
قفو رب  ار  یکی  ره  یعلَّطم ، وت  ناـشیا  لاوـحا  رب  و  تسا ، فـلتخم  ناـشیا  تادارم  تاـجاح و  و  نکاـس ، ياوـه  یکی  دـهاوخ و  یم 

.یناسرب يزور  ینک و  دونشخ  تحلصم 

ص:145

.يزرواشک زروو :  تشک  زَرب  شک و  - 1
.میا هویم  ياهناتسوب  روگنا و  ياهغاب  نابحاص  ام  میناتستخرد :  نازَر و  دنوادخ  ام  - 2
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يزاون نامهم  فیض -  مارکِا 

(1) يزاون نامهم  فیض -  مارِکا 

.ُهَْفیَض مِرُْکْیلَف  ِرِخآلا  ِمْوَیلا  و    ِ هّللِاب ُنِمؤی  َناک  نَم  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 

يادـخ ینعی  دربب ، دوخ  اب  شبحاص  هانگ  دورب  نوچ  و  دـیآ ، دوخ  يزور  اب  دـیآرد  نوچ  نامهم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
شنابزیم هانگ  تراّفک  دشاب  هداد  ار  وا  هک  ماعط  نآ  یلاعت 

.دنک

دینکن ّدر  ار  لئاس 

(2) دینکن ّدر  ار  لئاس 

هتخوس يدنفـسوگ  مس  هب  رگا  دـینکم و  در  ار  لئاس  تفگ :  ٍقَّرَُحم ، ٍْفلِِظب  َْول  َِلئاّسلا َو  وّدُرَت  ال  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
.دشاب

دیربن ار  لئاس  يوربآ 

(3) دیربن ار  لئاس  يوربآ 

يزیچ یبارعا ! ای  تفگ :  نینمؤملاریما  .دـنک  لاؤس  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  رب  اـت  دـمآ  ییبارعا  زور  کـی  هک :  تسا  ربخ  رد 
َکَتَجاح ُْبتُْکا  تفگ :  يرآ ! تفگ :  نتشون ؟ یناد 

يور رد  لاؤس  ّلُذ  ارم  ات  نکم  لاؤس  يزیچ و  هب  سیونب  نیمز  رب  ار  دوخ  تجاح  َکِـهْجَو :  ِیف  ِلاؤُسلا  َّلُذ  يرَا  ّـالَِئل  ِضْرَـالا  یلَع 
ياهب هب  دوب  لاؤس  سپ  زا  هک  اطع  ره  و  ندید ، دیابن  وت 

.دیاینرب لئاس  يوربآ 

ایلوا هیاپ 

(4) ایلوا هیاپ 

درکب و زامن  .دوب  غارچ  هن  دوب  بآ  هن  دوب  نان  هن  وا  هناخ  رد  دـمآ ، هناخ  رد  یبش  یلـصوم  حـتف  هک :  تسه  نیحلاّصلا  تایاکح  رد 
غارچ یب  یکیرات  رد  و  يدرک ، ـالتبا  یماـعط  یب  ارم  ایادـخراب ! تفگ :  یم  تفرگ و  نتـسیرگ  رکـش  هدجـس  رد  داـهن  نیمز  رب  رس 

.يدناشنب

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_146_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_146_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_146_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:146

 . ص 315 ج 2 ،  - 1
 . ص 322 ج 2 ،  - 2
 . ص 322 ج 2 ،  - 3
 . ص 322 ج 2 ،  - 4

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


هیاپ نیا  هک  ینک  نیا  نم  اب  وت  هک  دـیاش  هک  مناد ، یمن  هیاپ  نیا  ار  نتـشیوخ  نم  و  متفای ؟ لـمع  مادـک  هب  هجرد  نیا  نم  ایادـخراب !
.مرادن هیاپ  نیا  نم  و  تسایلوا ،

تمکح تملک 

(1) تمکح تملک 

تمکح یتملک  تفگ :  ار  وا  نینمؤملاریما  .دندیـسر  مه  هب  مالـسلا -  اـمهیلع  رـضخ -  نینمؤملاریما و  زور  کـی  هک  تسا  ربـخ  رد 
عـضاوت تسوـکین  هچ  هّللا ِ؛  یِلا  ًَهبُرق  ِءارَقُْفِلل  ِءاـینْغَالا  َعُـضاوت  َنَسْحَا  اـم  تفگ :  مالـسلا -  هـیلع  رـضخ -  .مریگ  داـی  وـت  زا  اـت  وـگب 
ُنَـسْحَا َو  تفگ :  .رایب  تفگ :  يونـشب ؟ رتوکین  نیا  زا  هک  یهاوخ  تفگ :  نینمؤملاریما  .ار  يادخ  هب  بّرقت  .ار  ناشیورد  نارگناوت 

.ادخ هب  يراوتسا  نارگناوت  رب  دوب  ناشیورد  ّربکت  رتوکین  نیا  زا  هّللاب :ِ   ًهَِقث  ِءاینْغالا  یَلَع  ِءارَقُفلا  ُهِیت  َِکلذ  ْنِم 

لد يرگناوت 

(2) لد يرگناوت 

َْسَیل مالـسلا -  هیلع  دـیوگ -  لوسر  .تسا  لد  يرگناوت  يرگناوت ، .تسین  هتـسب  لاـم  يرایـسب  یکدـنا و  رد  یـشیورد  يرگناوت و 
.دشاب فیرش  تّمه  ّولع  سفن و  تّزع  هب  و  دشاب ، رگناوت  تعانق  هب  درم  ِسْفَّنلا :  یَنِغ  ینِغلا  امَّنِا  ِضَرَعلا  ِهَْرثَک  ْنِم  ینِغلا 

؟ دوش یمن  باجتسم  اهاعد  ارچ 

؟(3) دوش یمن  باجتسم  اهاعد  ارچ 

ار يادـخ  امـش  هک  نآ  يارب  تفگ :  دـیآ ؟ یمن  تباجا  مینک  یم  اعد  ام  ارچ  ُباـُجن ، ـالَف  وُعْذـَن  اـُنلاب  اـم  دـنتفگ :  ار  مهدا  میهاربا 
تمعن و  ینک ، یمن  راک  نآ  رب  یتسنادـب و  نآرق  و  يدرکن ، وا  تعباـتم  یتخانـشب و  ار  ربماـغیپ  و  يراد ، یمن  شتعاـط  یتخانـشب و 

ار ناطیـش  و  یتخیرگنب ، وا  زا  یتخانـشب و  خزود  يدرکن و  بلط  یتسنادـب و  تشهب  و  يرازگ ، یمن  شرکـش  يروخ و  یم  يادـخ 
دوخ بیع  و  یتفرگن ، رب  تربع  يدـیرگنب و  ار  ناگدرم  و  يدرکن ، وا  زاس  یتخانـشب و  ار  گرم  و  يدرکن ، شتفلاـخم  یتخانـشب و 

بیع هب  يدرک و  اهر 
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؟ دننک تباجا  یک  ار  امش  ياعد  يدش ، لوغشم  مدرم 

؟ دشاب هچ  يوقت 

؟(1) دشاب هچ  يوقت 

هار چـیه  رد  زگره  تفگ :  .مَعَن  لاقَف :  ٍكْوَشاذ ؟ ًاقیرَط  َتْکَلَـس  ْلَـه  تفگ :  دـشاب ؟ هچ  يوقت  هک :  دندیـسرپ  ناـگرزب  زا  ار  یکی 
؟ يدرک هنوگچ  تفگ :  .یلب  تفگ :  يا ؟ هتفر  ناتسراخ 

.يور نانچمه  نید  هار  رد  هک  تسا  نآ  يوقت  تفگ :  .هدز  كاچ  ناماد  رایشه و  رذح و  رب  تفگ :  .ُتْرَّمَشَت  ُتْرِذَح َو  تفگ : 

! راوخنوخ يا  هیداب  رد  یناوجون 

(2)! راوخنوخ يا  هیداب  رد  یناوجون 

نابایب هرانک  زا  متفر ، یم  لّـکوت  رب   (3) مدش عطقنم  هار  رد  مدش ، یم  يادـخ  هناخ  ّجـح  هب  اهلاس  زا  یلاس  دـیوگ :  كرابم  هّللادـبع 
هاتوک يا  هماج  تسا ، هلاـس  تشه  اـی  لاـس  تفه  هک  مدرب  ناـنچ  ناـمگ  ًاـّیناُمث -  ْوأ  ًاّیعابُـس  ُُهْتنَنَظ  دـمآرب -  هک  مدـید  ار  یکدوک 

.يراـی هن  يا  هلحار  هن  يداز  هن  وا  اـب  هتفرگ ، تسد  رد   (5) نارزیخ یبیضق  هدرک ، ياپ  رد  ینیلعن  هتسب ، رـس  رد   (4) يرازیا هدیشوپ ،
 .ِ هّللا َنِم  تفگ :  ییآ ! یم  اجک  زا  ُّیبَص ! ای  متفگ :  ار  وا  يدرخ ! نیدب  یکدوک  يراوخنوخ و  نیدـب  يا  هیداب  هّللا ! ناحبـس  متفگ : 
 : تفگ تساجک ؟ تی  هلحار  تساجک  تداز  هّللا ! اـضر  تفگ :  ییوج ؟ یم  هچ  متفگ :  هّللا ِ.  یلا  تفگ :  يور ؟ یم  اـجک  متفگ : 

يادـخ نم  دارم  تسا و  نم  ياهیاپ  نم  هلحار  تسا و  نم  ياوقت  نم  داز  تفگ :  .َيالْوَم  يداُرم  َيـالْجِر و  یتَلِحار  ياْوقَت َو  يِداز 
.تسا نم 

یهاوخ هچ  اـت  تفگ :  یتسیک ؟ وت  اـت  ارم  هد  ربـخ  َْتنَا ؛ نَم  ینِربـخَا  متفگ :  لّـکوت ! تنیا  دـهز و   (6) تنیا متفگ :  متـشاد ، بجع 
ینامدرم ام  َنُومولظم ، ٌمْوَق  ُنَحن  تفگ :  ٍلاح ، یلَع  متفگ :  یهاوخ ؟ یم  هچ  اـم  راـگزور  تنحم  زا  نک  اـهر  ار  ثیدـح  نیا  درک ؟

.میناگدیسر متس 

ُنَحن تفگ :  يوگب :  رتنشور  متفگ :  .نوُروُهقم  ٌموَق  نحن  تفگ :  .نایب  رد  نک  یتدایز  متفگ : 
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.مدیدرگ هار  عطاق  نزهار و  راچد  مدش :  عطقنم  - 3
.هدیربان هچراپ  لامتسد ، رازیا :  - 4

.تسا یمکحم  تسار و  رادزغم و  ین  هک  نارزیخ  سنج  زا  یتسدبوچ  نارزیخ :  یبیضق  - 5
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.ابحرم هب ! هب  یهز ! تنیا :  - 6
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 : تفگ مناد ، یمن  متفگ :  .میناگدنامرد  ناگدنامزاب  ناگدنار  یهورگ  ام  َنودوُرطَم :  ٌموق 

ُهُداّوُذ ِضْوَحلا  یَلَع  ُنْحََنل 

ُهُداّرُو ُدَعْسَی  ُهُدوُذَن َو 

اِنب ِّالا  َزاف  ْنَم  َزاَف  ام  َو 

ُهَداز انُّبُح  نَم  َباخ  ام  َو 

َرورُّسلا اَّنِم  َلان  انَّرَس  ْنَم  َو 

ُهُدالیم َءاس  انَءاس  ْنَم  َو 

انَّقَح انَبِصاغ  َناک  ْنَم  َو 

ُهُداعیم ِهَمایِقلا  ُمْوَیَف 

دنمتداعـس و نآ ، زا  بآ  ناگدـننک  بلط  نآ و  رب  ناگدـنوش  دراو  مینک ، یم  یناـبهگن  نآ  زا  ناـنابهگن ، رثوک »  » ضوح رب  مییاـم  ]
تسوا هشوت  دازام و  ّتبحم  یتسود و  هک  یسک  ام و  هطساو  هب  رگم  دش  راگتـسر  هک  یـسک  دشن  راگتـسر  .دندرگ  یم  تخبـشوخ 

 - تسا كاپان  وا  تدالو  دنک  يدب  ام  اب  سک  ره  دسر و  يداش  ودب  ام  زا  دنادرگ  داش  ار  ام  سک  ره  دوش -  یمن  سویأم  دـیماان و 
[ .تسا زیخاتسر  زور  وا  هاگ  هدعو  دشاب  ام  قح  هدننک  بصغ  سک  ره  و 

وا مدیدن  رگید  تفگ :  تسا ؟ یسک  هچ  كدوک  نیا  ات  مداتف  نآ  يادوس  رد  .مدیـسرن  وا  درَگ  هب  نم  هک  نانچ  تفرب  تفگب و  نیا 
یم ماکحا  لیاسم و  مارح و  لالح و  زا  ار  وا  و  هدـش ، عمج  وا  رب  قیالخ  هداتـسیا و  مدـید  ار  وا  مدیـسر ، ماقم  نکُر و  نایم  هب  اـت  ار 

باوج وا  دندیسرپ و 

! هّللا ناحبس  متفگ :  نم  .تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نیا  یناد - ؟ یمن  دنتفگ :  تسیک ؟ كدوک  نیا  متفگ :  نم  .داد  یم 
رد نوچ  ار  ناـشیا  ناـمداخ  يراد ! بجع  هچ  نیا  زا  ... (1) ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَا    ُ هّللَا ناـیب ! ملع و  تنیا  و  لّـکوت ، دـهز و  تنیا 

.دوب نیا  سنج  ناشیا  ّقح  رد  ات  دسرب  ناشیا  باقعا  هب  نآ  تکرب  دوب ، یتقیقح  ناشیا  هناخ  تمدخ 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  همداخ  هّضف  هدازرتخد 

(2) مالسلااهیلع ارهز  همطاف  همداخ  هّضف  هدازرتخد 

فیعـض یکی  اپراهچ  رب  هفیعـض  ریپ  مدید  ار  ینز  دوب ، هاگعادو  هک  اج  نآ  مدـش ، یم  ّجـح  هب  اهلاس  زا  یلاس  دـیوگ :  رانید  کلام 
و یفیعـض ، سب  وـت  تسا و  بعـص  یهار  .داـنک  تمحر  وـت  رب  يادـخ  هـک  درگرب  دـنتفگ :  یم  هدـمآ ، رد  وا  درگ  مدرم  هتـسشن و 
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وا .تسین  کین  ياپراهچ 

ص:149

.ماعنا هروس  هیآ 124  زا  یشخب  دراد  رّرقم  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  - 1
 . ص 118 ج 3 ،  - 2
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نیمه زین  ارم  .نتفر  هیداب  رد  زاس  یب  ار  وت  تسین  تحلـصم  هک  درگرب  هک  متفگب  زین  نم  مدرگرب ؛ هک  ما  هدمآ  نانچ  هن  تفگ :  یم 
اهر ار  وا  دنتـشذگب و  همه  مدرم  .دـنامب  دوب ، فیعـض  یکرخ  وا  کـیاپراهچ  نآ  دیـسر  هیداـب  ناـیم  هب  نوـچ  میتـفر ، .داد  باوـج 

نمؤملا وُخَا  نمؤملا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دمآدای  مربخ  نیا  مرذگب ، ات  متساوخ  زین  نم  .دندرک 

ار وا  مداتـسیازاب و  ، (1) ُهَتَزاـنَج َعَّیَـش  َتاـم  ْنِا  ُهَداـع َو  َضِرَم  نِا  ُهَنَمآ َو  َفاَـخ  ْنِا  ُهاـسَک َو  َيِرَع  نِا  ُهَمَعْطَا َو  َعاـج  ْنِا  هیبَا  ِهُِّما َو  ْنِم 
 : تفگ درک و  نامسآ  يوس  رس  درکن و  نم  اب  شوگ  فیعض ! ياپراهچ  تسا و  بعـص  هار  هک  يایَم  هک  متفگ  یم  ار  وت  هن  متفگ : 
 : تفگ َْکَیِلا :  ّـِالا  ُُهتْوَکَـش  اـَمل  َكُْریَغ  اذـه  یب  َلَـعَف  َْول  َکـِلالَج  َکـِتَّزِعَوَف َو  ینَْتلَمَح  َکـِْتَیب  یِلا  ـال  ِینَتْکَرَت َو  یْتَیب  ِیف  ـال  یهلا 
اب زج  شتیاکش  يدرک  وت  زج  نم  اب  نیا  رگا  هک  وت  لالج  ّزع و  هب  یناسر ، مدوخ  هناخ  هب  هن  ینک ، اهر  مدوخ  هناخ  رد  هن  ایادخراب !

هتفرگ تسد  هب  ورزیت  يا  هقان  مامز  دمآرب ، نابایب  هشوگ  زا  هک  مدید  ار  یصخش  هک  دوب  هتفگن  مامت  نخس  نیا  زونه  .یمدرکن  وت 

وا مدیسر ، هاگفاوط  هب  ات  مدیدن  زاب  شرگد  .تسجب  نم  شیپ  زا  داب  نوچ  دناشنرب و  ار  وا  و  نیشنرب ، تفگ :  دیناباوخ و  ورف  هقان ، و 
تمارک نآ  وت  اب  هک  يادخ  نآ  هب  متفگ :  مدید ، ار 

همداخ ما ، هّضف  هدازرتخد  نم  ِهمِطاف ؛ ِهَمِداخ  َهَِّضف  ُتِنب  َهَکْـسُم  ُتِنب  ُهَدْهَـش  اَنَا  یناد ، یمن  تفگ :  یتسیک ؟ وت  ات  يوگب  ارم  هک  درک 
نآ تلزنم  نیا  تسا ، نم  تلزنم  هن  نیا  .ارهز  همطاف 

...يدید هک  دنک  نیا  فیعض  نم  اب  فیطل  دنوادخ  هک  تسا  نم  نایادخراب 

مالسا يادهش 

(2) مالسا يادهش 

سک نامدرم  زا   (3)« ِماصِخلا ُّدـَلَا  َوُه  ِِهْبلَق َو  ِیف  ام  یلَع    َ هّللا ُدِهْـشَی  اینُّدـلا َو  ِهویحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َْکبِْجُعی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو   : » یلاعت هلوق 
تخـس وا  تسوا و  لد  رد  هـچ  نآ  رب  ار  يادـخ  دریگ  یم  هاوـگ  و  اـیند ، یناگدـنز  رد  وا  راـتفگ  ار  وـت  درآ  بـجع  هـب  هـک  تـسه 

.تسا تموصخ 

ص:150

هنهرب رگا  دـنک ، شریـس  دوش  هنـسرگ  رگا  ع »  » مدآ ترـضح  اوح و  ترـضح  شردـپ  ردام و  تهج  زا  تسا  نمؤم  ردارب  نمؤم  - 1
هزانج عییـشت  رد  دریمب  رگا  دنک و  یم  تدایع  وا  زا  دوش  ضیرم  رگا  .دشخب  یم  شمارآ  ار  وا  دسرتب  رگا  دناشوپ و  یم  ار  وا  دـشاب 

.دنک یم  تکرش  شا 
 . ص 144 ج 3 ،  - 2

 . هیآ 204 هرقب 2  هروس  - 3
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میدروآ مالـسا  اـم  دـنتفگ :  شیرق  راّـفک  هک  دوـب  نآ  نآ  و  دـمآ ، عـیجَر   (1) ِّتیرـس رد  تیآ  دـنتفگ :  كاّحـض  سابع و  هّللادـبع 
.دندرک هک  دوب  يرکم  نیا  و  میزومایب ، ناشیا  زا  دوخ   (2) نید ِملاعَم  ام  ات  تسرف  ام  هب  تباحصا  ياملع  یتعامج 

ّيوَنَغلا دَثرَم  یبا  نب  دَثْرَم  ار و  يراصنالا  ّيِدَع  نب  بیَبُخ  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر - 

هب يور  ناشیا  .درک  ریما  ناشیا  رب  ار  تباث  نب  مصاع  داتـسرف و  اجنآ  هَِنثَّدلا  نب  دیز  و  ار ، قراط  نب  هّللادبع  ار و  ْریَُکب  نب  دلاخ  ار و 
عیجَّرلا نطب  ار  نآ  هک  دندمآ  دورف  ییاج  دنداهن  هّکم 

.دندنگفیب اج  نآ  نآ  ناوختسا  دندروخب و  امرخ  نآ  زا  دنتشاد ،  (3) هَوْجَع يامرخ  ناشیا  و  هنیدم ، هّکم و  نایم  زا  دنیوگ 

دمایب و .دشاب  هنیدم  هب  امرخ  سنج  نآ  و  تسا ، هَوْجَع  ناوختـسا  نآ  هک  تسنادب  دیدب ، ناوختـسا  نآ  تشذـگب و  اج  نآ  يزوجع 
.دنا هتشذگ  هنیدم  لها  هار  نیا  رد  تفگ :  ار  دوخ  موق 

نآ هب  دنتفرگرب و  حالس  دنتـساخرب و  درم  داتفه  .دشابن  هنیدم  هب  زج  نآ  و  مدید ، هَوْجَع  امرخ  ناوختـسا  تفگ :  یناد ؟ هچ  دنتفگ : 
.دنتشکب ار  قراط  هّللادبع  ار و  دلاخ  ار و  دثرم  دندرک ، لاتق  ناشیا  اب  دنتفایرد و  ار  ناشیا  ات  دنتفرب  ناشیا  يافق  زا  هار 

ناکرشم ناگرزب  زا  ار  يدرم  يریت  ره  هب  تخادنیب و  ار  نآ  اج ، نآ  رد  دوب  ریت  تفه  تخیر ، ورف  دوخ  ریت  هبعج  تباث  نب  مصاع  و 
َکَنید ُْتیَمَح  یِّنِا  ّمهّللا  تفگ :  یهگنآ  دنگفیب ،

هاگن ناکرشم  زا  نم  تشوگ  زور  رخآ  رد  مدرک ، تیامح  ار  وت  نید  زور  لوا  نم  ایادخ ! راب  ِراهّنلا :  َرِخآ  یمَْحل  ِمْحاَف  راهّنلا  َرْدَص 
مصاع هک  دنرب  دیَهُش ]  ] دعس تنب  هفالُـس  هب  هّیده  هب  دنربب و  وا  رـس  ات  دنتـساوخ  دنتـشکب و  ار  وا  دندمآرد و  وا  درِگ  ناکرـشم  .راد 
یلاعت يادخ  دروخ ، زاب  رمخ  وا  رـس ] هساک  هب  وا   ] دنـشکب ار  مصاع  رگا  هک :  دوب  هدرک  رذـن  وا  و  دوب ، هتـشک  ْدُُـحا  زور  ار  وا  ردـپ 

نماریپ هک  سک  ره  دندرک ، تیامح  ار  وا  ات  داتسرفب  روبنز  زا  یعمج 

دنتفگ دندرگ ، وا  درگ  ناشیا  هک  درکن  اهر  روبنز  نوچ  .دنناوخ   (4) ْربَّدلا ُّیِمَح  ار  وا  تشگن  وا  درِگ  یسک  .دندزب  ار  وا  دیدرگب  وا 
.دورب بش  هب  روبنز  هک  دیآرد  بش  ات  ینک ، اهر  : 

مصاع هّثج  دمآرد و  یلیس  و  دیرابب ، میظع  یناراب  و  دمآرب ، هایس  يربا  دمآ ، بش  نوچ 

ص:151

.دیامرفن تکرش  نآ  رد  ًاصخش  ربمایپ ص  ددرگ و  مزاع  راّفک  اب  گنج  يارب  هک  يرکشل  ّتیرس :  - 1
.نید ياه  هناشن  اهروتسد و  اهشور و  اههار و  مَْلعَم  عمج  ملاعَم  - 2

.تسامرخ هتسه  امرخ ، ناوختسا  زا  روظنم  رت  تسپ  يامرخ  زا  یعون  هوْجَع :  يامرخ  - 3
.تسا لسع  ناروبنز  هانپ  رد  هک  یسک  ْربَدلا :  ُّیِمَح  - 4
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ار كرشم  هاجنپ  و  دندرب ، تشهب  هب  ات  ار  ناگتشیرف  دومرف  یلاعت  يادخ  .دُرَبب و  تفرگرب و 

.دندرب خزود  هب  ار  همه  دندوب ، هتشک 

بـصعت زا  دنک  وا  اه  تسد  كرـشم  چیه  هک  دراذگن  دـنکن و  كرـشم  اه  تسد  هک  دوخ  تایح  رد  دوب  هدروخ  دـنگوس  مصاع  و 
...دنشک ودب  تسد  هک  نآ  زا  ار  ناکرشم  درکن  نیکمت  و  درک ، تباجا  وا  ياعد  یلاعت  يادخ  (1) ار نید 

هب ار  وا  ات  دندیرخب  ثراحلاونب  ار  بیبُخ  اّما  .دندرب  هّکم  هب  دنتفرگب و  يریـسا  هب  ار  هَِنثَّدلا  نب  دیز  ار و  يِّدَع  نب  بیَبُخ  ناکرـشم  و 
زا وا  .دـنتفرب  ناشیا  دنتـشادزاب و  هداهنرب و  دـنب  دـندرب  هناخ  هب  ار  وا  .دُُـحا  رد  دوب  هتـشک  وا  ار  ناشردـپ  هک  دنـشک ، زاب  ردـپ  لدـب 

ثراح نارتخد 

ار نز  نیا  و  دـنداد ، يا  هرتسا  ار  وا  ناشیا  .نتـشک  دـنهاوخب  ار  وا  هک  تسناد  هک  دـنک  هزیکاـپ  نتـشیوخ  اـت  تساوخب   (2) يا هُرتُسا 
.تفر بیَبُخ  کیدزن  هب  دیودب و  دوب ، درخ  یکدوک 

هچ تفگ :  بیبخ  .تشادرب  گناب  دروآرب و  دایرف  نز  نآ  تشاد -  تسد  رد  هُرتُس  و  دناشن -  دوخ  رانک  رب  تفرگرب و  ار  وا  بیَبُخ 
و تسین ، ام  نأش  اـم و  نید  زا   (3) رْدَغ هک  رادم ، هشیدـنا  ینعم  نیا  زا  مشکب ؟ ار  كدوک  نیا  نم  هک  یـسرت  یم  يراد ؟ یم  گناب 

.داد ناشیا  هب  ار  كدوک 

هک میتسناد  اـم  دوب ، روگنا  نآ  زا  هن  و  دروخ ، یم  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  روگنا  يا  هشوخ  میدـید  ار  بیَبُخ  اـم  دـنتفگ :  ناـشیا  هگنآ 
.داتسرف ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ییزور  نآ 

، اج نآ  دوب  یتخرد  نتـشک ، دنتـساوخ  هک  دندرب  اج  نآ  هب  ار  وا  نوچ  .دنـشکب  ار  وا  ات  دندرب  نوریب  مرح  زا  دنتفرگرب و  ار  وا  هگنآ 
درک زامن  تعکر  ود  هگنآ  منک ، زامن  دنچ  یتعکر  هک  ینک  اهر  ینادـنچ  تفگ :  وا  .تخرد  نیا  رب  ار  نیا  مینک   (4) ْبلَص دنتفگ : 

یتسنآ هن  رگا  تفگ :  و 

.یمدرکب رتشیب  دنک ، یم  لّلعت  زامن  هب  ار  گرم  سرت  بیَبُخ  دییوگ  امش  هک 

نیا تسین  سک  هک  یناد  وت  ایادخراب ! تفگ :  وا  دـندرک ، راد  رب  هدـنز  ار  وا  (5)و  ًادََدب مُهْذُخ  ًادَدَع َو  مِهِـصْحَا  ّمهّللا  تفگ :  هگنآ 
.ناسر لوسر  هب  نم  مالس  .دناسر  وت  لوسر  هب  نم  مالس  هک  اج 

ص:152

.دنزن تسد  وا  هب  مه  یکرشم  دنزن و  كرشم  هب  تسد  هک  دوب  هدروخ  دنگوس  ینید  بّصعت  تهج  زا  - 1
.دنشارت يوم  نادب  هک  یغیت  هُرتُْسا :  - 2

.ندرک هلیح  رکم و  ندرک ، ییافویب  رْدَغ :  - 3
.ندیشک راد  رب  ْْبلَص :  - 4
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.ریگورف تخس  ار  نانآ  امرف و  مک  ار  ناشدادعت  ادنوادخ  - 5
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هک دشکب ، ار  وا  ردپ ، ضوع  هب  ات  دیرخب  ار  وا  هّیما  نب  ناوفص  هَِنثَّدلا :  نب  دیز  اّما  َو 

نیا هک  داد  دوخ  یلاوم  زا  یکی  تسد  هب  ار  وا  هگنآ  .دوب  هتشک  وا  ار  فلخ -  نب  هّیما  شردپ - 

وت وت ، رب  يادخ  هب  دنتفگ :  ار  دیز  دوب ، ناشیا  نایم  رد  نایفـسوبا  و  دندوب ، رـضاح  شیرق  زا  یتعامج  و  شکب ، رب و   (1) میعنت هب  ار 
هب ار  وا  و  يدوب ، ریـسا  ام  تسد  رد  وت  ياـج  هب  دّـمحم  هک  یتساوخ  وت  تفگ :  نآ ؟ تسیچ  تفگ :  .وگب  تسار  میـسرپب  يزیچ  ار 

یجنر ار  دّمحم  هک  مهاوخن  زگره  نم  هک  یلاعت  يادخ  هب  تفگ :  وا ؟ ياج  هب  يدوب  هنیدم  هب  تمالس  هب  وت  يدنتـشکب و  وت  ياج 
.هراکم همه  زا  منک  وا  يادف  هب  ار  دوخ  هک  زج  دوب ، تمالس  همه  ارم  و  دوش ، وا  تسد  رد  هک   (2) یهیت رادقم  هب  دسر 

نیا هگنآ  .ار  دّمحم  دّمحم ، باحصا  هک  نآ  زا  ار  وا  دنراد  رت  تسود  شباحصا  هک  ار  یسک  مدیدن  نم  هک  هّللاو  تفگ :  نایفسوبا 
.دوب ساطِْسن  مالغ  نیا  مان  تشکب و  دربب و  ار  وا  مالغ 

ریبز دریگب ؟ تخرد  نآ  زا  ار  بیبُـخ  دوشب و  هک  امـش  زا  تسیک  تفگ :  ار  هباحـص  دیـسر ، مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هب  ربـخ  نوـچ 
زور هب  داتـسرفب ، ار  ناشیا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .میرایب  هک  دـشاب  میورب ، ات  تسرفب  نم  اب  ار  دَوْسَا  دادـقِم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : 

دندوب هتفخ  وا  نوماریپ  كرـشم  درم  لهچ  دـندیدب ، ْبیَبُخ  تخرد  دـندمآ و  میعنت  هب  نوچ  .دـنتفر  یم  بش  هب  دـندش و  یم  ناهنپ 
چیه وا  و  دوب ، هتشذگب  وا  رب  زور  لهچ  و  دنتفرگورف ، تخرد  زا  ار  وا  تسم ،

.دوب کشم  ِيوب  يوب  دوب و  نوخ  ِگنر  گنر  دمآ ، یم  تحارج  زا  نوخ  دوب و  هداهن  تحارج  هب  وا  تسد  و  دوب ، هدشن  ّریغتم 

داتفه دنداد ، شیرق  رد  زاوآ  .دندیدن  تخرد  رب  ار  بیبخ  دندش ، رادـیب  ناکرـشم  .دـندنارب  بسا  تفرگ و  دوخ  بسا  رب  ار  وا  ریبز 
.دندمایب ناشیافق  زا  دنتسشنرب و  راوس 

.دندناوخ  (3) ضرالا عیلب  ار  وا  درب ، ورف  شنیمز  داتفا ، نیمز  رب  نوچ  بیبخ  .دنگفیب  بسا  زا  ار  بیبخ  دندیسر  ناشیا  رد  نوچ 

دادقم تسا  نم  اب  هک  نیا  و  بلّطملادبع ، تنب  هّیفـص  مردام  مماَّوَعلا ، نب  ریبز  نم  ییآ ؟ یم  هچ  يارب  تفگ :  داد و  زاوآ  ریبز  هگنآ 
ات یهاوخ  رگا  میا ، هشیب  ریش  ود  تسا ، دوسالا  نب 

ص:153

هرمع نتسب  مارحا  يارب  یلحم  .تسا  هکم  رهش  لخاد  نونکا  هتشاد و  هلصاف  هکم  اب  لیم  ای 4  قباس 3  رد  هک  تسا  یلحم  میعنت :  - 1
.تسا

.يراخ یهیت :  - 2
.نیمز رد  هدش  هدرب  ورف  نیمز ، هدش  هدیعلب  ضرالا :  عیلب  - 3
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ناشیا .یهاوخ و  اجک  ره  يورب  دـنتفگ :  .میورب  یهاوخ  رگا  مینک و  رازلاک  هدایپ ] مییآ و  دورف   ] یهاوخ رگا  و  مینک ، رازلاک  غیت  هب 
.نانیا تعاجش  زا  دندومن  بّجعت  ناگتشیرف  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  لیربج  .دندمآ  لوسر  شیپ  نانیا  و  دنتفر ، هّکم  اب 

؟ تسیچ داهج  رتلضاف 

؟(1) تسیچ داهج  رتلضاف 

یتملک يداهج  رتلـضاف  تفگ :  ٍرئاج ، ٍماِما  َدـْنِع  ٍّقَح  ُهِملَک  ِداهِجلا  ُلَْضفَا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دـنک  تیاور  هماُما  وبا 
.ملاظ يریما  کیدزن  دوب  قح 

تسا تخرد  لَثَم  مالسا 

(2) تسا تخرد  لَثَم  مالسا 

جنپ زامن  و  تسا ، تخرد  نآ  لـصا  يادـخ  هب  ناـمیا  هتـسُر ، تسا  تخرد  لـثم  نوچ  مالـسا  لَـثَم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
تبانَج لسغ  وضو و  تسا ، تخرد  نآ  ِراب  هرمع  ّجـح و  تسا و  تخرد  نآ  تسوپ  ناـضمر  هاـم  هزور  و  تسا ، تخرد  نآ   (3) هُنب

هب يادخ  هچ  نآ  زا  نداتـسا  زاب  تسا و  تخرد  نآ  ياهخاش  محر  هلـص  ردپ و  ردام و  اب   (5) َتَّربَم و  تسا ، تخرد  نآ   (4) روخبآ
نانچ .تسا  تخرد  نآ  خیب  یلاعت  يادـخ  رکذ  و  تسا ، تخرد  نآ  هویم  حـلاص  لمع  و  تسا ، تخرد  نآ  گرب  تسا  هدرک  مارح 

.هحلاص لامعا  هب  مراحم و  زا  بانتجا  هب  ّالا  حلاص ، دوبن و  وکین  مالسا  نینوچمه  زبس ، گرب  هب  ّالا  دوبن  وکین  تخرد  هک 

نمؤم رب  نداهن  ناتهب  شرقف و  تهج  هب  نمؤم  ندرک  ریقحت 

(6) نمؤم رب  نداهن  ناتهب  شرقف و  تهج  هب  نمؤم  ندرک  ریقحت 

یّلص لوسر -  زا  مالسلا -  مهیلع  نینمؤملاریما -  زا  شناردپ ، زا  شردپ ، زا  مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح  زا  تسا  هدش  تیاور  ... 
هک ره  ُهَحَـضَف ؛ همایِقلا و  َمْوَی    ُ هّللا ُهَرَّهَـش  ِهِدَـی  ِتاذ  ِهَِّلق  ِهِْرقَِفل َو  ُهَرَّقَح  ْوَا  ًهَنِمؤم  ْوَا  ًاـنمؤم  َّلَذَتْـسا  ِنَم  تفگ :  وا  هک  هلآ -  هیلع و  هّللا 

ینمؤم

ص:154

 . ص 158 ج 3 ،  - 1
 . ص 165 ج 3 ،  - 2

.تخرد هشیر  لصا و  خیب و  هُنب :  - 3
.دنریگرب اج  نآ  زا  بآ  هک  دور  رانک  همشچرس و  ندروخ ، بآ  لحم  روخبآ :  - 4

.ندرک یکین  تَّربَم :  - 5
 . ص 173 ج 3 ،  - 6
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هک ره  و  دنکب ، اوسر  رّهشم و  ار  وا  تمایق  ادرف  یلاعت  يادخ  یلام ، كدنا  یـشیورد و  يارب  دراد  ریقح  دراد و  راوخ  ار  يا  هنمؤم  ای 
درادب شتآ  زا  یّلت  رب  تمایق  ادرف  ار  وا  یلاعت  يادخ  دوبن ، وا  رد  هک  دیوگ  يزیچ  وا  رد  ای  دـهن ، یناتهب  ار  يا  هنمؤم  ای  ار  ینمؤم  وا 

هدهع زا  ات 

.دیآ نوریب  دشاب ، هتفگ  هچنآ 

سابل تورث و  هب  ندیزان 

(1) سابل تورث و  هب  ندیزان 

 - لوسر کیدزنب  هزیکاپ و  يا  هماج  اب  دمآرد  يدرم  يزور  تفگ :  هک  سیق  نب  ریثک  نب  داّبع  زا  هک  دـنک  تیاور  مهدا  نب  میهاربا 
 - مالسلا هیلع  لوسر -  زا  و  تسشنب ، مالسلا -  هیلع 

 - لوسر .وا  زا  دیـشک  دوخ  رد  هماـج  درم  نآ  تسـشنب ، وا  يولهپ  رد  (2) و  قَلَخ يا  هماج  اب  دـمایب  رگید  يدرم  دیـسرپ ، یم  يزیچ 
وا ار  وت  ینعی  تناملسم ، ردارب  زا  ینک  یم   (3) رّذقت يارب  نیا  ملسُملا ؛ کیخَا  نِم  ًارُّذَقَت  اَذَه  ُّلُکَا  تفگ :  دیدب  نآ  مالـسلا -  هیلع 

هبوت هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  درم  دیآ ؟ وت  اب  يزیچ  وا  یـشیورد  زا  ای  دوش ، وا  اب  يزیچ  وت  يرگناوت  زا  هک  یـسرت  یم  دـیآ ، یم  رِذَـق 
هک شاب  هاوگ  نونکا  درک ، لمح  نیا  رب  ارم  راّکم  ناطیـش  دب و  سْفَن  نیا  ربماغیپ ، ادخ و  اب  دوخ  هدرک  زا  مهاوخ  یم  رذـع  مدرک و 
مه نم  لد  هک  مسرت  تفگ :  ارچ ؟ تفگ :  مدرکن ، لوـبق  نم  هک  شاـب  هاوـگ  هّللا ! لوـسر  يا  تفگ :  درم  .تساروا  نـم  لاـم  هـمین 

نانچ

.وا لد  هک  دنک  هابت 

حلاص هدنب  ءالتبا 

(4) حلاص هدنب  ءالتبا 

؛ راّنلاب َبَهّذلا  ُبِّرَُجی  امَک  ِءالَبلا  ِنَحِملِاب َو  َِحلاّصلا  َْدبَعلا  َبِّرَُجی  یلاعَت    َ هّللا َّنِا  َّیُنب  ای  تفگ :  ار  شرـسپ  نامقل  هک  تسه  ربخ  رد  و 
.دننک ناحتما  شتآ  هب  ار  رز  هک  دنک  التبا  نادنچ  الب  هب  ار  حلاص  هدنب  يادخ  تفگ : 

لاس یس  دوب ،  (5) لادبَا هلمجزا  یصیّصِملا  ّیلع  نب  رکب  تفگ :  ظعاولا  دّمحم  نب  نسح 

ص:155

 . ص 173 ج 3 ،  - 1
.هنهک قَلَخ :  - 2

.نگخوش كاپان ، رِذَق :  .يزیچ  یکاپان  ینیکرچ و  زا  نتشاد  تهارک  رّذقت :  - 3
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 . ص 186 ج 3 ،  - 4
.دنوادخ ّصاخ  ناگدنب  ناحلاص و  زا  يا  هّدع  لیَدب :  ای  لِْدب  عمج  لادبَا :  - 5

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تفگ يریمب ؟ ات  یهاوخ  دـنتفگ :  .هن  تفگ :  يرامیب ؟ نیا  زا  يوش  رتهب  هک  یهاوخ  دـنتفگ :  ار  وا  شباحـصا  .دوب  رامیب  هک  دوب 
و تسا ، هتساوخ  نم  هب  يادخ  هک  دوخ  هب  مشاب  هتـساوخ  نآ  فالخ  مهاوخ ، یکی  هناگود  نیا  زا  رگا  تفگ :  هنوگچ ؟ دنتفگ :  .هن 

نم دـنوادخ  مکولمم ، هدـنب  نم  تسا !؟ راـک  هچ  لوضف  نیا  هب  ارم  دوب ، يادـخ  ِتساوخ  ِفـالخ  رد  نم  ِتساوخ  هک  مهاوـخن  نم 
.دنک یم  دوخ  دناد ، ِهب  دشاب  نم  حالص  هچنآ 

؟ درک هقدص  دیاب  هچ  زا 

؟(1) درک هقدص  دیاب  هچ  زا 

بَهَذ ٌهَضَیب  ِهِذه  هّللا ! َلوسر  ای  تفگ :  دمآ و  لوسر  کیدزنب  يدرم  هک :  دنک  تیاور  رباج 

هیلع لوسر -  شیپ  دروایب  نیّرز  هیاخ  لکـش  يدرم  تفگ :  ِهّلل ، ًهَقَدَـص  اهَلَعْجَا  ْنَا  ُدـیُِرا  اهَْریَغ  ُِکْلمَا  ِنِداعملا ال  ِضَعب  ْنِم  اُهْتبَـصَا 
.ادخ يارب  منک  هقدص  هک  مهاوخ  یم  مرادن و  نیا  زج  نم  هک  يادخ  هب  هّللا ، لوسر  ای  تفگ :  و  مالسلا - 

زا دـمآ ، مشخ  هب  وا  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تفگب  نیا  دـمآ و  بناـج  رگد  هب  وا  دـینادرگب ، وا  زا  ور  مالـسلا -  هیلع  لوـسر - 
يدمآ وا  رب  رگا  هک  نانچ  تخادنیب ، دتسب و  وا  تسد 

امـش زا  یکی  تفگ :  یهگنآ  ندرک ؟ یهاوخ  هچ  ار  هقدـص  مراد  نیا  مه  هک  ییوگ  یم  نوچ  تفگ :  و  وا ، زا  يدرک  هاـبت  يوضع 
أَدـْبَْیل َو  ًینِغ ، ِرْهَظ  ْنَع  َناک  ام  ِهَقَدَّصلا  ُلَْضفَا  دـنک ، یم  لاؤس  ددرگ و  یم  اـهرد  هب  هگنآ  دـنک ، یم  هقدـص  لاـم  هلمج  دـیآ و  یم 

دوخ لایع  هب  ادتبا  هک  دیاب  امش  زا  یکی  و  دشاب ، يرگناوت  رس  زا  هک  دوب  نآ  هقدص  رتلضاف  ُلوُعَی ؛ ْنَِمب  مُکُدَحَا 

.دنک

هچ نآ  زا  وگب :  دننک ؟ قافنا  هچ  زا  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  ْوفَعلا =  ُلق  َنوقِفُنی  اذ  ام  َکَنولئـسی  تیآ = [  نیا  لوزن  دعب  تفگ :  یبلک 
لایع توق  دوخ و  توق  دنک  يا  هقدص  نآ  زا  هک  یتساوخ  يدوب و  يزیچ  ار  یسک  نوچ  درکن ، نانچ  نآ  هک  یـسک  تسا ] ینوزفا 
یقاب اج و  نآ  زا  یتشادرب  هقفن  هزور  کی  يدوب ، تفرِح  لها  درم  رگا  و  يدرک ، هقدـص  يدوب  هلـضف  هچ  نآ  یتشادرب و  اـج  نآ  زا 

.يدرک فرص 

ص:156
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کین ماجرف 

(1) کین ماجرف 

و دـمآرد ، ییبارعا  دوب ، هتـسشن  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زور  کی  هک :  کلام  سنا  زا  دـننک  تیاور  هداتق  يرـصب و  نسح 
عنم ارم  ما  يور  تشز  نم و  یهایـس  تفگ :  ِهَّنَجلا ؟ ِلوُخُد  ْنِم  یهجَو  ِهَماـمَد  يداوَس َو  ُعَنْمَیَا  هّللا ! َلوـسر  اـی  تفگ :  درک و  مـالس 

هب هک  نآ  زا  دنکن 

فرش ار  وت  هک  يادخ  نآ  هب  هّللا ِ!  َلوسر  ای  تفگ :  يراد ؛ نامیا  وا  لوسر  هب  یـسرتب و  يادخ  زا  ات  مادام  هن ، تفگ :  مور ؟ تشهب 
نامیا هام  تشه  هب  نیا  زا  شیپ  نم  هک  داد  تّوبن 

هیلع لوسر -  .قح  هب  ییوا  لوسر  وت  و  تسا ، یکی  یلاعت  يادخ  هک :  هداد  رارقا  و  ما ، هدروآ 

رب هچنآ  و  دوب ، ار  وت  دوب ، ار  ناشیا  هچنآ  یناـنیا ؛ زا  وت  تفگ :  مِهیَلَع ؛ اـم  َکـْیَلَع  ْمَُهل و  اـم  َکـَل  ِمْوَقلا  َنِم  َْتنَا  تفگ :  مالـسلا - 
درکن تباجا  سک  دنارـضاح  هک  نانیا  زا  کی  ره  اب   (2) مدرک تَبطِخ  نم  هک  تسیچ  وت  يارب  سپ  تفگ :  دوب ، وت  رب  دوـب ، ناـشیا 

نم ناردـپ  و  میَلُـس ، ینب  زا  مراد  یبَـسَح  دوـخ  موـق  ناـیم  رد  نم  ّـالا  نْوـَل و  داوَـس  هجو و  تماـمَد  زج  مـناد  یمن  عـنم  چـیه  و  ارم ،
.منایلاخ داوس  نم  رب  تسا  هدرک  هبلغ  نکل  یلاوخَا و  ُداوَس  ینَبَلَغ  نکل  و  دننافورعم ،

يا هـفناو  یبناــج  تبوعــص  رد  و  فـیقث ، زا  دوـب  يدرم  وا  و  تـسا ؟ رــضاح  بـْهَو  نـب  ورمع  تـفگ :  مالــسلا -  هـیلع  لوـسر - 
و قفرب ، یندز  نزب  رد  ور و  وا  هناخ  هب  تفگ :  .مناد  تفگ :  یناد ؟ وا  هناخ  وت  تفگ :  ار  یبارعا  هّللا ! لوسر  اـی  هن ، دـنتفگ :  (3) دوب
لامج و تاذ  تشاد  يرتخد  وا  و  داد -  نم  هب  ار  وت  رتخد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک :  يوگب  نک و  مالـس  يوش  يارـس  رد  نوچ 

تفگ وا  دندرک ؛ تهارک  راهظا  دندش و   (5) هراک دندید ، وا   (4) تمامَد داوس و  نوچ  داشگب ، رد  دزب و  رد  دـمایب و  .فافع  لقع و 
.حیبق يّدر  درک  ّدر  دندرک و  رجز  ار  وا  داد ، نم  هب  ار  وت  رتخد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  : 

یضار نم  تسا ، هداد  وا  هب  ارم  مالـسلا -  هیلع  ربماغیپ -  رگا  نادب ، لاح  نیا  ورب  ردپ ! ای  تفگ :  رتخد  دمآ ، نوریب  تساخرب و  درم 
نوریب وا  رثا  رب  درم  .درک  يادخ  لوسر  هچنآ  هب  ما 

هک ییوت  اذـه ] ای   : ] تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـمآ ، لوسر  شیپ  رد  درم  هدرک ، تیاکـش  دوب و  هتفر  لوسر  شیپ  اـب  وا  دـمآ ،
! هّللا لوسر  ای  تفگ :  يدرک ؟ رجز  يدرک و  در  ارم  لوسر 
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.یلگدب یهایس و  تمامَد :  داوس و  - 4
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غورد هک  مدرب  نامگ  دوب ، بیرغ  درم  هک  نآ  يارب  هّللا َ،  ُرِفْغَتْسَا  اَنَا  و  مدرک ، دب  مدرک و 

و ادخ ، مشخ  زا  مهد ، یم  يادخ  اب  هانپ  نم  و  تساروت ، ام  نادـنزرف  اهلام و  اه و  هناخ  ام و  مکح  هّللا ! لوسر  ای  نونکا  .دـیوگ  یم 
.ادخ لوسر  مشخ 

يدرم نم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  درم  وش ، هناـخ  اـب  مداد و  وت  هب  ار  وا  رتخد  نم  هک  یبارعا  يا  زیخ  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
نز هناخ  هب  یهت  تسد  مراد  مرش  مگنت و  تسد  مبیرغ و 

نامثع و َِرب  ور و  یلع  َِرب  ناتسب ، ناشیا  زا  دیاب  ار  وت  هچنآ  ور و  نم  هباحـص  زا  سک  هس  دزن  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نتفر ،
ات دمآ  رازاب  هب  دتـسب و  مرد  وا  .نامثع  فوع و  نمحرلادبع  نینچمه  و  ار ، وا  داد  مرد  دص  دـمآ ، یلع  َِرب  وا  .فوع  نمحرلادـبع  َِرب 

يزیچ هماج و 

ینیشن رب  يرِْـشبَا ؛ یبَکرا و    ِ هّللا َلیَخ  ای  درک :  ادن  دمآرب و  هک  دید  ار  لوسر  يدانم  دوش ، زاب  هناخ  هب  و  دیآ ، راک  هب  ار  وا  هک  درخ 
.ار امش  تسا  تراشب  و 

تبغر ارم  ناقلخ ، هب  تّوبن  هب  يدّـمحم  هدنتـسرف  ینیمز و  نامـسآ و  دـنوادخ  وت  ایادـخراب ! تفگ :  درک و  نامـسآ  يوس  رـس  درم 
.منک فرص  وت  لوسر  تدعاسم  وت و  نانمشد  داهج  وت و  لیبس  رد  اهمرد  نیا  هک  دشاب  یم  نینچ 

مکـش هنیـس و  تفرگب و  راتـسد  يرپس و  يا و  هزین  یغیت و  دیرخ و  یبسا  ندـیرخ ، تساوخ  ریرح  مشیربا و  ياه  هماج  هچنآ  هگنآ 
نایم رد  دمایب و  .شیاهمشچ  رگم  دوبن  ادیپ  چیه  وا  زا  و  تسشن ، بسا  رب  دیـشوپب و  حالـس  تسب و  ینیب  رب   (1) ماثل تسبب و  تخس 
برع زا  دـشاب  يدرم  انامه  ینک ، اهر  دـنتفگ :  تخانـش ، یمن  ار  وا  سک  تسیک ؟ راوس  نیا  تفگ :  یم  سک  ره  .داتـسیاب  رجاـهم 

.دنک تدعاسم  ام  اب  ات ]  ] دهاوخ یم  نونکا  دنادب ، نید  ملاعم  ات  هدمآ 

[ هلمجرب  ] .تسا برع  زا  میناد ، یمن  اـم  هّللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ :  تسیک ؟ راوس  نیا  تفگ :  دـمآرب ، مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  نوـچ 
زاب هراپ ] وا  زا   ] نیتسآ هنایم  رد  درک ، یم  رازراک  غیت  هزین و  هب  سپ  شیپ و  زا  درب و  یم  هلمح  وا  دـندشرد ،  (2) هاگرازراک هب  نوچ 

تفگ داب ! وت  يادف  نم  ناج  نت و  يرآ ! تفگ :  درم  تسا ؟ دعس  تفگ :  دیدب  وا  يوزاب  داوس  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .درک 
هک نآ  ات  هزین  غیت و  هب  درک  یم  رازراک  هگنآ  داب ! کین  تتخب  َكُّدَج ! َدِعَس  : 

ص:158

.دنب ناهد  دنب ، يور  باقن ، ماثل :  - 1
.گنج نادیم  هاگرازراک :  - 2

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 241 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_158_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_158_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دندنگفیب  (1) شک

يور زا  درَگ  تفرگ و  رانکرب  شرس  دمآ و  وا  نیلاب  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دندنگفیب  ار  دعـس  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  ار  لوسر 
َکَْحیِر َبَیْطَا  ام  تفگ :  یم  و  دوخ ، هَماج  هب  درتس  یم  وا 

تسیرگب .ار و  وت  يادخ  دراد  تسود  هچ  و  وت ، يور  تسوکین  هچ  وت ، يوب  تسا  شوخ  هچ  هّللا ِ؛  َیِلا  َکَّبَحَا  َکَهْجَو َو  َنَسْحَا  و 
...دمآ زارف  ضوح  رانک  هب  ِهَبْعَکلا ؛ ِّبَِرب  َضْوَحلا  َدَرَو  تفگ :  دینادرگب و  يور  دیدنخ و  زاب  هگنآ  و 

تقرافم يارب  هیرگ  اّما  یلب ، تفگ :  يدینادرگب ؟ يور  سپ  و  يدیدنخب ؟ نآ  زا  دعب  یتسیرگب ؟ ارچ  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  هباحص 
یمّرخ دوب و  تشاشب  زا  هدنخ  اّما  و  دوب ،

يارب مدینادرگب  يور  هک  نآ  اّما  .يادخ و  رب  وا  تمارک  یلاعت و  يادخ  دزن  وا  تلزنم  هب  نم 

ار وا  ات  دـندرک  یم  تردابم  داتفا و  یم  کی  رـس  رب  کی  دنتفاتـش ، یم  هتفرگرب و  قاس  زا  اه  هماج  مدـید  ار  نیعلا  روح  هک  دوب  نآ 
.ناشیا مرش  زا  مدینادرگب  يور  نم  دندوبرب ،

یلاعت يادخ  و  تسا ، وت  رهوش  ثاریم  نیا  هک  ییوگب  تفگ :  دندرب و  وا  نز  هناخ  هب  دـنتفرگرب و  وا  حالـس  پسا و  ات  دومرف  هگنآ 
.وت لََدب  هب  دادب  وت  زا  رتهب  ار  وا 

نانز قح 

(2) نانز قح 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  کیدزنب  ام  تفگ :  هک  يراـصنا  هّللادـبع  رباـج  زا  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  زا  دـنک  تیاور  راـنید  نب  جاّـجح 
، هّللا لوسر  ای  کیلع  مالسلا ، تفگ :  داتسیاب و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  رس  يالاب  رب  دمایب و  ینز  هباحـص ، تعامج  میدوب و  رـضاح 

.دشاب یضار  ّالا  میوگ و  یم  ار  وت  هک  دونشب  نم  ماغیپ  نیا  هک  دشابن  نز  چیه  و  وت ، کیدزنب  منانز  لوسر  نم 

.تسا نانز  نادرم و  ردام  اّوح  و  تسا ، نانز  نادرم و  ردپ  مدآ  و  تسا ، نانز  يادخ  نادرم و  يادخ  یلاعت ، يادـخ  هّللا ! لوسر  يا 
ار ناشیا  داهج  هب  دنیآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  نادرم 

هجرد داهج و  ریخ  نیا  زا  ام  و  دنروخ ، يزور  دنشاب و  هدنز  ناشیا  يادخ ، لیبس  رد  دنشکب 

؟ نیارب ار  ام  دشاب  دزم  چیه  ندرک  دیاب  ناشیا  تمدخ  هدنام  سوبحم  اه  هناخ  رد  ام  و  میمورحم ، تداهش 

ص:159
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ربارب ار ، ناـشیا  نتـشاد  نارهوش  تعاـط  هک  يوگب  ار  ناـشیا  و  ناـسرب ، ناـشیا  هب  نم  مالـس  يرآ ! تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.درآ ياج  هب  نیا  هک  ناشیا  زا  دشاب  مک  نکل  و  دوب ، تداهش  داهج و 

مالسلا هیلع  دوواد  هصق 

دوواد هصق 

(1) مالسلا هیلع 

دوـش و یم  تولاـط  بیـصن  يزوریپ  ماجنارـس  هک  تولاـج  اـب  گـنج  تولاـط و  ناتـساد  زا  تسا  یـشخب  دـیآ  یم  ریز  رد  هچ  نآ  ]
[ .دتسرف یم  مدع  راید  هب  ار  رگمتس  هاشداپ  تولاج  ادخ  يرای  هب  مالسلا -  هیلع  دوواد -  ترضح 

، دوب رتمک  لاس  هب  دوواد  .رسپ و  هدزیس  اب  مالـسلا -  هیلع  دوواد -  ردپ  دوب  اشیا  دنتـشذگب ، يوج  هب  تولاط  اب  هک  نانآ  هلمج  زا  ... 
هب هک  مهاوخ  نم  هک  تسین  چیه  هتفرگ  تسد  هب  گنـسالق  مور و  یم  دنپـسوگ  افق  رد  نم  ردپ ! يا  تفگ :  ار  ردپ  دـمایب و  يزور 

.منگفیب گنسالق  هب  منزب  ار  هک  ره  و  دشاب ، تباصا  ّالا  منزب و   (2) گنسالق

دنپسوگ ردپ ! يا  تفگ :  دمآ و  رگد  يزور  .تسا  هداهن  وت  گنـسالق  رد  وت  يزور  یلاعت  يادخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ :  ردپ 
يزیچ نیا  تفگ :  ردپ  .درزاین  ارم  وا  و  متخاتب ، ار  وا  متـسشن و  وا  تشپ  رب  متفرب و  هتفخ ، مدید  يریـش  مدش  هشیب  رد  مدینارچ ، یم 

هک تسا 

تسین و گنـس  چیه  منک ، یم  حیبست  ار  يادخ  مور و  یم  هوک  رد  نم  ردپ ! يا  تفگ :  دـمآ و  رگد  يزور  .تساوخ  وت  هب  يادـخ 
.تسا هداد  ار  وت  يادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ :  ردپ  .دنک  یم  حیبست  يادخ  نم  حیبست  هب  ّالا 

، تسرف نم  شیپ  ار  یـسک  ای   (3) رازلاک هب  يآ  نم  شیپ  ات  تولاط  هب  داتـسرف  سک  تولاج  دـندروآ ، مه  هب  يور  رکـشل  ود  نوچ 
ادن وا  رکشل  رد  ات  دومرفب  دنامرد ،]  ] تولاط دشاب .] ارم  امش  کلم  مشکب  ار  وا  نم  رگا  و   ] دشاب ار  امش  نم  کُلم  دشکب  ارم  وا  رگا 
سک همین ؟ ود  هب  مشخب  وا  اب  کلم  مهد و  وا  هب  رتخد  متولاـط  هک  نم  و  دوش ، نوریب  تولاـج  تزراـبم  هب  هک  تسیک  هک :  دـندرک 

.رکنم عاجش و  دوب و  يدرم  بیهم  نوعلم  نآ  درکن ، تباجا 

ص:160
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يادـخ .درک  اعد  لیومـشا  رفاک ، نیا  راک  زا  دـهد  ربخ  ار  وت  ات  هاوخرد  يادـخ  زا  ار و  يادـخ  نک  اعد  تفگ :  ار  ربماغیپ  تولاط ،
دشاب يدرم  تولاج  هدنـشک  دیوگ :  یم  يادخ  تفگ :  و  نهآ ، زا  يرونت  سدق و  نغور  وا  رد   (1) ینرَق داتسرف و  ار  لیربج  یلاعت 

هب و  یجات ، نوچ  ددرگرب  وا  رس  درِگ  و  دیآ ، نوریب  نرَق  زا  دشوجب و  نرَق  رد  نغور  دنهن ، وا  رس  رب  نرق  نیا  هک 

.مک هن  شیب و  هن  دشاب  وا  مادنا  کی  رونت  نیا  دوش ، نهآ  رونت  نیا  رد  دیاینورف و  شیور 

زا درم  نیا  هک :  درک  یحو  یلاـعت  يادـخ  دوـبن ، تسار  سک  چـیه  رب  درک ، تـبرجت  دـناوخب و  ار  نارـضاح  تعاـمج  نآ  تولاـط 
دندرک یم  هضرع  ار  کی  کی   (2) میسو میسج  الاب  مامت  عاجش  درم  هدزاود  درک ، رضاح  ار  دوخ  نادنزرف  اشیا  تسا ، اشیا  نادنزرف 

همه زا  نت  هب  رتزارد و  همه  زا  الاب  هب  دوب  یکی  ناشیا  نایم  رد  .دیبنج و  یمن  چیه  نغور  و  نرَق ، نآ  رب 

...دوبن هدیاف  درک و  یم  ضرع  ار  وا  راب  ره  رتمخض ،

؟ ییوگ نینوچ  ارچ  تفگ :  ربماغیپ  .دیوگ  یم  غورد  هک  دمآ  لیربج  هن ! تفگ :  تسه ؟ رگد  دنزرف  ار  وت  تفگ :  ار  اشیا  لیومشا ،
نیرتهک هک  تسا  يرسپ  ارم  میوگ ، یم  غورد  نم  .تسا  رگیتسار  يادخ  تفگ :  .ییوگ  یم  غورد  وت  هک :  دیوگ  یم  یلاعت  يادخ 

مان دوواد  دننیبب ، ار  وا  نامدرم  هک  متشاد  مرش  تسا ، ریقح  تسا و  هاتوک  هک  نآ  يارب  تسا  نادنزرف 

ریقح و هاـتوک و  دوـب  يدرم  مالـسلا -  هـیلع  دوواد -  .دـنارچ و  یم  دنپــسوگ  هوـک  رد  وا  .ار  وا  مراـین  مدرم  ناـیم  رد  دوـخ  .تـسا 
.يوم كدنا  ، (3) مشچ قرزا  لکش ، رامیب  يوردرز و 

وا و  دوب ، هدمایب  میظع  يدور  و  دینارچ ، یم  دنپـسوگ  هوک  رب  تفای  ار  وا  یتعامج ، اب  تفرب  .مینیبب  ار  وا  میورب و  ام  تفگ :  تولاط 
اب و  تفرگ ، یم  ندرگ  رب  ود  ود  ار  نادنپسوگ  نآ 

میحر میاهب  رب  هک  نیا  ّکش ، تسا ال  نیا  تفگ :  دیدب ، ار  وا  تولاط  نوچ  .دروآ  یم  رانک  نیا 

وا رد  نغور  نآ  داهن ، وا  رس  رب  نرق  نآ  دناوخ و  شیپ  ار  وا  .دشاب  رتمیحر  نامدرم  رب  تسا ،

زا یـشکب و  ار  وا  ینک و  رازلاک  تولاـج  اـب  هک  دـتفا  ار  وت  تفگ :  ار  وا  تولاـط  (4) یلیلکا دننام  دیدرگرب  وا  رـس  درگ  دیـشوجب و 
یم شکلم  همین  کُلم  بحاص  تایح  اب  دشکب  ار  رفاک  کی  هک  نآ  رگا  .مهد  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  و  دشاب ؟ ار  وت  يا  همین  نم  کلم 

هک سک  نآ  رتخد ، دسرب و 

ص:161

.وسیگ خاش و  نرق :  - 1
.لیمج ابیز ، تروص ، بوخ  میسو :  .مادنا -  شوخ  دنمونت ، روانت ، میسَج :  - 2

.مشچدوبک مشچ :  قرزا  - 3
.جات لیلکا :  - 4
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.کُلم وا  تافو  سپ  زا  دسرن و  رتخد   (1) شْرَا تایح  رد  تشکب  ار  رفاک  نارازه 

ضّرعت دـیایب و  ریـش  اهتقو  یلب ! تفگ :  يراد ؟ راـک  نیا  تّوق  هک  يا  هتفاـی  چـیه  نتـشیوخ  زا  تفگ :  تولاـط  .یلب  تفگ :  دوواد 
ار ناشیا  مریگب  نم  گرگ ، ای  گنلپ  ای  دنک  نم  دنپسوگ 

.مزادنیب مّردرب و  منک و  ناشیا   (2) رَفَز رد  تسد  و 

نم هک  رادرب  ارم  هک :  ار  وا  داد  زاوآ  یگنس  دمآ ، یم  هک  هار  رد  مالـسلا -  هیلع  دوواد -  .دندمآ  هاگرکـشل  اب  .میورب  ات  ایب  تفگ : 
تفرگرب .تشکب  نم  هب  ار  هاشداپ  نالف  هک  منوراه  گنس 

هک ما  یسوم  گنس  نم  هک  رادرب  ارم  هک :  داد  زاوآ  تشذگب ، رگید  یگنس  هب  .داهن  هربوت  رد  و 

.دنداهن نم  رد  تولاج  كاله  هک  ماوت  گنس  نم  هک  رادرب  ارم  هک :  داد  زاوآ  دیسر ، رگید  یگنس  هب  .تشک  نم  هب  ار  هاشداپ  نالف 
.داهن هربوت  رد  تفرگرب و  .تشاد  یم  وت  يارب  ارم  یلاعت  يادخ 

هدیشوپ مامت  حالس  و  هتسشن ، هیامنارگ  یپسا  رب  دمآ  نوریب  تولاج  دندرک ، تسار  رازلاک  اهفـص  دیـشوپرد و  حالـس  تولاج  نوچ 
 : دـنتفگ مدرم  .دـمآزاب  تفرب و  هراپ  تسـشنرب و  دیـشوپ و  رد  دوواد  ات  مامت ، حالـس  دروایب و  وکین  یپسا  تولاط  .تساوخ  هزرابم 

يادخ تّوق  هب  رازلاک  نم  و  تسا ، نم  زاس  هن  حالس  نیا  کلملا ! اهُّیا  تفگ :  .دیسرتب  تسا ، كدوک 

هربوت نآ  و  دش ، هدایپ  دنَکب و  حالس  نآ  .یناد  وت  تفگ :  دیاب ، ارم  هک  منک  رازلاک  نانچ  ات  نک  اهر  ارم  .حالـس  تّدع و  هب  هن  منک 
.دمآ تولاج  شیپ  تفرگ و  تسد  هب  گنسالق  دنگفارب و  رد 

رـس رب  هک  ار   (3) كرت و  يدرب ، هلمح  نارگ  ياهرکـشل  رب  اـهنت  هب  و  تعاجـش ، تّدـش و  تّوق و  هب  دوب  روکذـم  يدرم  تولاـج  و 
...دوب نهآ  نم  دصیس  تشاد 

؟ تساجک تحالـس  تفگ :  یلب ! تفگ :  نم ؟ لاتق  هب  يا  هدـمآ  وت  تفگ :  داتفا ، شلد  رد  وا  زا  یـسرت  تسیرگن ، دوواد  رد  نوچ 
مشخبب تتشوگ  مرجال  تفگ :  .يرتدب  گس  زا  وت  تفگ :  .دنزادنا  گس  هب  گنس  تفگ :  .تسا  گنسالق  نیا  نم  حالس  تفگ : 

.مدیشخبب وت  تشوگ  ادخ  اب  تفگ :  .اوه  غرم  نیمز و  عابِس  نایم  زا 

گنسالق رد  میهاربا و  يادخ  مان  هب  تفگ :  دروآرب و  گنس  کی  درک و  زارف  تسد  هگنآ 

ص:162

.تمارغ ناوات و  تاحارج ، هید  شْرَا :  - 1
.ناهد رَفَز :  - 2

.رفغم دوخ ، هالک  ْكْرت :  - 3
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بوقعی و يادـخ  مان  هب  تفگ :  دروآرب و  يرگید  .داهن و  گنـسالق  رد  قاحـسا و  يادـخ  مان  هب  تفگ :  دروآرب و  يرگید  و  داهن ،
تولاج كرت  نایم  رب  ات  درب  یم  ار  گنـس  نآ  ات  درک  لّکوم  ار  داب  یلاعت  يادخ  .تخادنیب  وا  دش  یکی  هس  ره  داهن ، گنـسالق  رد 

وا تشپ  ِسپ  رد  هک  دمآ  یموق  رد  داتفا و  نوریب  شیافق  زا  دش و  نوریب  وا  یناشیپ  رس و  هب  دش و  ورف  كرت  هب  و  دمآ ،

تخیوآرد و تولاج  ياپ  هب  دمایب و  دوواد  .دنتفر  تمیزه  هب  رکـشل  و  هدُرم ، داتفیب  تولاج  تشکب و  ار  درم  یـس  و  دندوب ، هتـسشن 
.دندرک اعد  ار  وا  دندش و  داش  ناناملسم  و  دنگفیب ، دیشک و  تولاط  شیپ  ار  وا 

هب ار  کلم  رتخد  یهاوخ  یم  وت  تفگ :  تولاط  .يدرک  هک  هدـعو  نآ  هب  نک  افو  ار :  تولاـط  تفگ  دوواد  دـندمآ ، رهـش  اـب  نوچ 
قادـص هب  هک  مرادـن  يزیچ  نم  و  تولاج ، نتـشک  زا  شیپ  يدرکن  طرـش  قادـص  رب  وت  تفگ :  (1) ؟ یقادَـص یب  ینک  دوخ  مکُح 

.مهد وت  رتخد 

...يرازراک درم  وت  هک  يرادن ، هک  مهاوخ  یمن  يزیچ  وت  زا  نم  تفگ :  تولاط 

وا هب  مدرم  و  دش ، لوغشم  لدع  هب  تسشنب و  يرورس  ریرس  رب  دوواد  و  درک ، وا  تسد  رد  کلم  يرتشگنا  داد و  وا  هب  رتخد  تولاط 
...وا هب  دندش  لیام  دندرک و  لابقا 

نداد قالط 

(2) نداد قالط 

کیدزنب یلالح   (3) رت ضیغب  ُقالّطلا :    ِ هّللا یِلا  ِلالَحلا  ُضَْغبَا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

.تسا قالط  یلاعت  يادخ 

.ار حاکن  رایـسب  قالط  رایـسب  درم  درادن  تسود  يادـخ  تفگ :  ٍقاوْذـِم :  ٍقالطِم  َّلُک  ُضِْغُبی    َ هّللا ّنِا  مالـسلا -  هیلع  تفگ -  زین  و 
.دنک یم  اهر  یکی  دنک و  یم  یکی 

ص:163

.هّیرهم نیباک ، قادَص :  - 1
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.ضوغبم هدش ، هتشاد  نمشد  ضیغب :  - 3
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نآ تّیّمها  ناضمر و 

(1) نآ ّتیّمها  ناضمر و 

رب دنتـشبن  دیا  هدیورگب  هک  نانآ  يا  »(2) ؛ َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذـلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایـصلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذـّلا  اهُّیَا  اَی  »
.دیوش راگزیهرپ  امش  هک  انامه  ات  دندوب  امش  شیپ  زا  هک  نانآ  رب  دنتشبن  هک  نانچ  هزور  امش 

مْوَص .ماق و  ردصم  مایق  هک  نانچ  دشاب ، َماص  ردصم  مایص ، .نارسفم و  ریسفت  هب   (3)« َضُِرف  : » هک اج  نیا  تسا  نآ  ینعم  ار  َِبتُک  و 
.دوب كاسما  تغل  رد  وا  دراد و  ینعم  نیمه 

...دشاب هصوصخم  يامسا  زا  صوصخم و  یهجو  رب  صوصخم  یکاسما  زا  دوب  ترابع  عرش  رد  و 

فطل دنچ  تساوخ و  رذع  دنچ  دوب ، یتّقـشم  نآ  رد  هک  ندرک  تساوخ  یفیلکت  ار  وت  نوچ  معن  تیاهن  مَرَک و  تیاغ  زا  یلاعت  قح 
هک تسا  دیما  دناوخرب ، دوخ  مان  هب  ار  وت  یلاعت  قح  ... (4) اونَمآ َنیّذلا  اهُّیا  ای  درک :  ادن  تحدم  فرـش و  يادن  هب  ار  وت  لوا  درک : 

.خزود زا  دشاب  تیدازآ  تمالع 

، تسا جـنر  وا  رد  هک  نآ  يارب  درکن  دوخ  هب  هلاوـح  تشوـن ، وا  هچ  رگا  لوـهجم ، ظـفل  هب  تفگ  َِبتُک »  » هک تسا  نیا  رگید  رذـع 
تعاط زا  تسوت  جنر  هچنآ  وا  ... (6) ِهَمْحَّرلا  (5) ِهِسْفَن یلع  مُکُّبَر  َبَتَک  تفگ :  درک ، دوخ  هب  هلاوح  تسا  تحار  وا  رد  هک  تمحر 

.ینک هلاوح  ودب  تیصعم  زا  تسا  وت  سفن  هچنآ  هک  يرادن  مرش  درکن ، هلاوح  دوخ  هب 

.داتفا ار  نارگید  وت  زا  شیپ  داتفا  ار  وت  هک  راک  نیا  هک  ینادب  ات  ، (7) مُِکْلبَق ْنِم  َنیّذلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  رذع :  رگد 

.دوخ يارب  هن  مینک  وت  يارب  هک  ینادب  ات   (8) َنوقَّتَت مُکَّلََعل  رگید :  رذع 

.يرب وا  راک  رد   (10) بیغرت ات  وت  رب  دنک  یم  راکریقحت  ، (9) ٍتادودعَم ًاماّیَا  رگید :  رذع 

ص:164
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.دش بجاو  َضُِرف :  َِبتُک :  - 3
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.نآ يادا  اضق و  رفاسم و  ضیرم و  هزور  هب  تسا  طوبرم  هرقب ) هروس  هیآ 184  زا  یشخب  - ) 9
.تبغر لیم و  بیغرت :  - 10
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«. ٍرَفَس یلَع  ْوَا  ًاضیِرَم  مُْکنِم  َناک  ْنَمَف   : » رگید رذع 

وت زا  تسا ، وت  حالـص  هک  یفیلکت  کی  هب  بجع  يا  (1)« َرْـسُعلا مُِکب  ُدیُری  َرُْـسیلا َو ال  ُمُِکب    ُ هّللا ُدیُری   : » تایآ رخآ  رد  رگید :  رذع 
! یهاوخن رذع  کی  و  تسوت ، راک  داسف  هک  ینکب  اطخ  رازه  زور  ره  تساوخ  رذع  تفه 

(2) ِِهب يِزْجَا  اَنَا  یل َو  ُمْوَصلا  تسارم :  ّصاخ  هزور  دیامرف ]:  یم  لاعتم  دنوادخ  ]

، يا هن  وت  فیلکت  نیا  هب  فلکم  لوا  باطخ و  نیا  هب  بطاخم  لوا  هک  ینادـب  وت  اـت  تسا  وت  یـشوخ  لد  یّلـست و  تیآ  دروم  و  ... 
وت ات  تسا  هدوب  نارگید  رب  فیلکت  نیا  وت  زا  شیپ  لب 

دوب  (4) بّرقُم لّهسُم و  فطل  هکنآ  يارب  دشاب  فطل  ینعم  نیا  و  یشاب ، شوخ  لد  دیآ و  لهس  وت  رب  ندرک و  هب  دشاب   (3) یعاد ار 
.تسا باطخ  نیا  نافّلکم  اب  ارم  يدّمحم ، هک  وت  دهع  هب  ات  مدآ  دهع  زا 

يارب ریخ -  عنم  هن  ّرش  عنم  دوش -  عنم  ار  امـش  هزور  یـصاعم ، زا   (5) يزیخرپ هزور و  لصف  هب  يوش  یقّتم  امش  ات  دومرف ]:  سپـس  ]
(6) تاحَّبقُم بانتجا  رد  ار  فّلکم  دشاب  فطل  تاعاط  لصف  هک  نآ 

تسادخ اب  هزور  شاداپ 

(7) .تسادخ اب  هزور  شاداپ 

هزور زج  دوب  لاجم  نآ  رد  هک  دوب  نکمم  ار  ایر  ّالا  تسین و  تعاط  چیه  هک  نآ  يارب  دـنتفگ :  ، (8) درک صیصخت  ازج  ار  هزور  ... 
.نم رگم  دنادن ، شیازج  رادقم  سک  تسارم ، ّصاخ  هک  تسا  يراک  نوچ  تفگ :  ار  هجو  نیا  زا  سپ  ار ،

هزور يرفاـسم  رگا  هزور ، جـنر  مه  رفـس ، جـنر  مه  مهنن ، وـت  رب  جـنر  ود  نم  تفگ :  تسوا  مرک  هک  اـج  نآ  زا  یلاـعت  قـح  هـگنآ 
.ياشگب هزور  يرامیب  رگا  و  ياشگب ،

ص:165

.هرقب هروس  هیآ 185  زا  یشخب  يراوشد ، هن  دهاوخ  یم  یناسآ  امش  يارب  ادخ  - 1
.مهد یم  ار  نآ  شاداپ  دوخ  نم  تسارم و  هزور  - 2

.هدنناوخارف هدننک ، توعد  یعاد :  - 3
.هدننک کیدزن  هدننک و  ناسآ  بّرقم :  لّهسُم و  - 4

.يزیهرپ يزیخرپ :  - 5
.تشز حیبق و  ياهزیچ  - 6

 . ص 10 ج 3 ،  - 7
.داد صاصتخا  دوخ  هب  ادخ  ار  هزور  يازج  - 8
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ناضمر

(1) ناضمر

 ]= رهـش ات  ناضمر  دـنیوگن  قلطم  اج  نیا  زا  تسادـخ ، ياهمان  زا  یمان  ناضمر ]  : ] دـنتفگ يرهب  .دـندرک  فالخ  ناضمر ] هراب  رد  ]
.دشاب هّللا  رهش  ناضمر » ُرْهَش   » ینعم سپ  دننکن ، ّمض  وا  اب  هام ]

رد هک  نآ  يارب  دنتفگ :  رگد  يرهب  .يدش و  نایرب  امرگ  هب  وا  رد  هچبرتش  هک  دندناوخ  ناضمر  ار  هام  نیا  نآ  يارب  دنتفگ  یخرب ] ]
« ءاْضمَر ، » يدش هتفات  امرگ  زا  اهگنس  هام  نیا 

.دشاب هتفات  ياهگنس 

ُضَمُْرت َبونُّذلا  ّنَِال   ) دزوسب ناهانگ  وا  رد  هک  دنناوخ  ناضمر »  » شنآ يارب  دنا :  هتفگ  و 

(. ُقَرُْحت يا  هِیف ،

 : دیوگ ار   (2) ناوضر یلاعت ، يادخ  دشاب ، ناضمر  هام  لوا  بش  نوچ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دنک  تیاور  کلام  سَنَا 
نیا رخآ  هب  ات  دنبب  خزود  ياهرد  دـیوگ :  ار  کلام  و  دّـمحم ، تّما  ناراد  هزور  يارب  يارایب  ار  تشهب  ياشگب و  ار  تشهب  ياهرد 

.دننکن هابت  ناشیا  ار  دّمحم  تّما  هزور  ات  نک  دنب  ار  نیطایش   (3) هدَرَم و  ور ، نیمز  هب  دیوگ :  ار  لیربج  و  هام ،

داتسرف ایند  نامسآ  هب  ظوفحملا  ُحَول  زا  ردق  بش  رد  ناضمر  هام  رد  نآرق  يادخ ، تفگ :  ُنآرُقلا - » ِهِیف  َلِْزنُا  يّذلا  ناضمَر  ُرْهَـش  »
.لاس هس  تسیب و  رد  تحلصم  تجاح و  بسح  هب  دروآ  یم   (4) مَجن مَْجن  اج  نآ  زا  مالسلا -  هیلع  لیئربج -  هگنآ  هّزِعلا  تیب  هب 

یسرکلا هیآ  تلیضف  رد 

(5) یسرکلا هیآ  تلیضف  رد 

دندرک یم  نآرق  لیاضف  رکذ  و  دندوب ، هتسشن  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  دجـسم  رد  هباحـص  یتعامج  هک :  دیوگ  ربخ  يوار 
رخآ تفگ :  یم  یکی  تسا ؟ رتلضاف  تیآ  مادک  هک : 

ص:166

 . 28 و 30 ص 23 ،  ج 3 ،  - 1
.تشهب نابرد  ناوضر :  - 2

.دنا ناطیش  شکرس  ناراکمه  روظنم  دّرمتم  شکرس و  درام :  نآ  درفم  تسا  عمج  هدَرَم  - 3
.نامز هب  نامز  جیردتب -  مَْجن :  مَْجن  - 4

 . ص 399 ج 3 ،  - 5
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هیلع یلع -  نینمؤـملاریما  هط .»  : » تـفگ یم  یکی  صعیهک ،»  : » تـفگ یم  یکی  و  لیئارـسا ، ینب  رخآ  تـفگ :  یم  یکی  و  تءارب ،
ما هدینش  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زا  نم  هک   (1) ییاجک یسرکلا  هیآ  زا  امش  ِّیسرُکلا ؟ ِهَیآ  نَع  متنَا  َْنیَا  تفگ :  مالـسلا - 

دّیس ْبیَهُص  .تسا و  سراپ  دّیس  ناملس  و  َرْخَف ، مبرع و ال  دّیس  نم  و  تسا ، رشبلا  دّیس  مدآ  یلع ! يا  تفگ :  هک 

.تساههام و دّیس  مارح  ياههام  تسا و  ناتخرد  دّیس  هردِس  .تساههوک و  دّیـس  انیَـس  روط  و  تسا ، هشبح  دّیـس  لِالب  و  تسا ، مور 
رد تسا ، هرقبلا  هروس  دّیس  ّیـسرُکلا  هیا  .تسا و  نآرق  دّیـس  هَرقَبلا  هروس  و  تساهمالک ، دّیـس  نآرق  و  تساهزور ، دّیـس  هنیدآ  زور 

.تسا تکرب  هاجنپ  یتملک  ره  رد  تسا ، تملک  هاجنپ  اج  نیا 

تسین هتسیاش  ششخب  اطع و  رد  رازآ  تّنم و 

(2) تسین هتسیاش  ششخب  اطع و  رد  رازآ  ّتنم و 

يارب داهج  هب  يو  نتفر  هک  يدرم  هب  يامن  هر  ارم  وا ، رد  دـنچ  يریت  مراد  يا  هبعج  نم ]  : ] تفگ دـمآ و  دـیز  هماُسا  کـیدزنب  ینز 
ال  : » تفگ دـیز  نب  هماسا  .دـنروخ  هویم  مدرم  ياـهغاب  زا  اـت  دـنور  یم  نآ  يارب  رتشیب  نادـهاجم  نیا  هک  اـیر ، يارب  هن  دوب  يادـخ 

ّتنم درک  مارح  یلاعت  يادـخ  يدرک ، اذـیا  يدادـب  هک  نآ  زا  شیپ  مِِهتیَطْعا » ْنَا  َْلبَق  مِِهْتیَذآ  ِکـِتَبْعَج  یف  ـال  ِکـیف َو    ُ هّللا َكراـب 
رب هک  دسر  ارم  نیا  اطع ، رد  یسک  رب  دهن  ّتنم  هک  دسرن  ار  سک  تفگ :  اطع ، رب  نداهن 

.دشاب  (4) ریکذت هیبنت و  يادخ  ّتنم  و  دشاب ،  (3) رییعت ریدکت و  ناقلخ  ّتنم  هک  نآ  يارب  مهن  ّتنم  دوخ  ناگدنب 

رضخ مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

نینمؤملاریما

(5) رضخ مالسلا و  هیلع 

يوگب تمکح  ینخس  تفگ :  ار  رضخ  نینمؤملاریما  دندیسر ، مه  هب  رـضخ  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هک :  دیوگ  ربخ  يوار 
ام تفگ :  مالسلا -  هیلع  رضخ -  .مریگدای  وت ] زا   ] ات

ص:167

.دییاجک ییاجک /  - 1
 . ص 50 ج 4 ،  - 2

.تسا ندومن  شنزرس  ندرک و  رّدکم  رییعت :  ریدکت و  - 3
.تسا ندروآردب  تلفغ  لاح  زا  ندومن و  رّکذتم  ندرک و  رادیب  ریکذت :  هیبنت و  - 4

 . ص 53 ج 4 ،  - 5
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.ار یلاعت  يادخ  باوث  تبغر  ناشیورد  رب  نارگناوت  تقفش  تسوکین  هچ  هّللا ِ،  ِباوث  ِیف  ًهَبْغَر  ِءارَقُفلا ] یَلَع   ] ِءاِینْغَالا َفْطَع  َنَسْحَا 

یَلَع ِءارَقُفلا  ُهِیت  َکـِلاذ  نَم  َنَسْحَا  َو  دومرف :  وگب ، تفگ :  تسیچ - ؟ رتوکن  نآ  زا  هک  یناد  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
راوازس هملک  نیا  تفگ :  رضخ  ّلجوّزع -  يادخ -  رب  ِدامتعا  نارگناوت  رب  تسا ]  ] ناشیورد ّربکت  نآ  زا  رتوکن  و  هّللِاب ِ،  ًهَِقث  ِءاینْغالا 

.دنسیونب نیّرز  ملق  هب  هک  تسا  نآ 

هقدص

(1) هقدص

، دَبْعَم ُُّما  ِنآ  زا  دش  یناتُسب  رد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک :  دیوگ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 

 : تفگ .تسا  هدـناشن  یناملـسم  هّللا  َلوسر  ای  تفگ :  دَـبْعَم ] ُّما  [ ؟ یناملـسم ای  تسا -  هدـناشن  يرفاک   (2) ْسرِغ نیا  تـفگ :  ار  وا 
زور هب  ات  دنسیون  یم  يا  هقدص  ار  وا  ّالا  دروخب و  یغرم  ای  ییاپراهچ  ای  یمدآ  اج  نآ  زا  دناشن ، یسرغ  وا  هک  دشابن  یناملـسم  چیه 

.تمایق

يزور بلط 

(3) يزور بلط 

.نیمز ياه  هناخ  ناهن  رد  ینک  بلط  يزور  ِضْرَألا ؛ ایابَخ  ِیف  َقْزِّرلا  اُوُبلُْطا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 

.دروخ دوخ  تسد  هویم  زا  وا  هک  ار  نآ  کنخ  ِهِدَی ؛ ِهَرَمَث  ْنَم  َلَکَا  ْنَِمل  یبوط  مدناوخ :  تیر  وت  رد  تفگ :  رانید  کلام 

ناطیش هدعو  یلاعت -  يادخ  هدعو 

(4) ناطیش هدعو  یلاعت -  يادخ  هدعو 

.دشاب رورس  نّمضتم  یلاعت  يادخ  هدعو  و  دشاب ، رورغ  نّمضتم  ناطیـش  هدعو  .ناطیـش  زا  یکی  و  يادخ ، زا  یکی  تسا :  هدعو  ود 
هدعو دوب ،  (5) لییخت ساوسو و  ناطیش  هدعو 

ص:168

 . ص 64 ج 4 ،  - 1
.تخرد سرغ :  - 2

 . ص 64 ج 4 ،  - 3
 . ص 72 ج 4 ،  - 4
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.ندنکفا لایخ  رد  ار  یسک  نتخادنا ، لایخ  هب  ار  یسک  لییخت :  - 5
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.دوب بارس  نوچ  ناطیش  هدعو  و  دشاب ، باوث  ضوع و  هب  یلاعت  يادخ  هدعو  .دوب  لیزنت  یحو و  یلاعت  يادخ 

نآ و  فَلَخ -  زا  دشاب  فالِخا  اب  یلاعت  يادخ  هدعو  .دـشاب  غورد  روز و  ناطیـش  هدـعو  و  دـشاب ، غورف  رون و  یلاعت  يادـخ  هدـعو 
نآ و  فلُخ -  زا  فالخا  اب  ناطیش  هدعو  و  دوب ، ضوع 

.دوب فالِخ 

مَُکل ُهَّنِا  َناطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ال   » تسا نمـشد  ار  وت  وا  هک  وشم  رورغم  ناطیـش  هدعو  هب  سپ  دنک ، فالِخ  ناطیـش  دهد و  فَلَخ  يادـخ 
(1)« نیبُم ٌّوُدَع 

راک دزاون و  یم  ار  وت  یلاعت  يادخ  و  دناجنر ، یم  تا  هسوسو  هب  دناسرت و  یم  یـشیورد  هب  دـناوخ و  یم  تیـصعم  اب  ار  وت  ناطیش 
هبترم دهد و  یم  تبوخ  هدعو  دزاس ، یم  وت 

.نتخیوآ نآرد  نتخیرگب و  نیا  زا  دشاب  تواقش  دهن ، یم  تدنلب 

هدعو ار  وت  لضف ، دنوادخ  تسا و  رگناوت  هلالج -  ّلج  يادخ -  دـهد ، یم  سالفا  هدـعو  ار  وت  تسا ، سلفم  نتـشیوخ  رد  ناطیش 
.دهد یم  لضف  ترفغم و 

رادقم هب  دوخ و  ياج  هب  دـهن  هچنآ  تساناد  دـهد ، وت  هداد  زا  شیب  دـهدب و  دـنکن ، لخب  ضوع  هب  تساناد ، اطع و  خارف  يادـخ  و 
.دهن دوخ 

شرع هیاس  رد 

(2) شرع هیاس  رد 

نآ دـنک  هیاس  شرع  هیاس  رد  ار  سک  تفه  یلاعت  يادـخ  تمایق  يادرف  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دـنک  تیاور  هریَرُهوبا 
 : شرع هیاس  زج  دوبن  هیاس  هک  اج 

درم ود  و  دشاب ، دجـسم  هب  لد  ار  وا  هک  يدرم  و  دشاب ، هدـش  هدرورپ  یلاعت  يادـخ  تعاط  رد  وا  هک  یناوج  مود  ار ، لداع  ماما  لّوا 
تاذ ینز  ار  وا  هک  يدرم  .هّللا و  ِیف  ناشتقرافم  دشاب و  هّللا  ِیف  ناشتلـصاوم  یلاعت ، يادـخ  يارب  دـننک  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  ار ] ]

تـسد زا  دـهد  يا  هقدـص  تسار  تسد  هب  هک  يدرم  .یلاعت و  يادـخ  يارب  ار  وا  دـنک  اهر  وا  داسف ، هب  دـنک  توعد  دوخ  اب  لامج 
دنک دای  ار  یلاعت  يادخ  تولخ  رد  هک  يدرم  .دراد و  هدیشوپ  پچ 

ص:169

 . هیآ 61 سی 36  هروس  تسا  هراکشآ  ینمشد  ار  امش  وا  انامه  هک  ار  ناطیش  دیتسرپن  - ... 1
 . ص 79 و 87 ج 4 ،  - 2
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.دیرگب يادخ  سرت  زا 

سک ناهج  رد  رترگناوت  وا  زا  هک  درب  نامگ  دوخ  دـشاب  نآ  هک  ار  نآ  و  دـنباین ، سک  ره  رد  تسا و  میظع  يراک  تّمه  ُّولُع  نیا  و 
ریما ار ، وا  دـنیب  ّتیعر  درگن  هاـشداپ  هب  رگا  .دوخ  تّمه  رـس  زا  دجنـسن  يزیچ  درادـن و  یعقو  وا  مشچ  رد  وا  ماـطح  اـیند و  تسین ،

بش هک  درک  حدم  ار  دوخ  لوسر  ُُهلالَج -  َّلَج  میدق  نیزا  .نامه  وا  کیدزنب  مَشَح  نامه و  وا  کیدزنب 

تَعَـس اب  ّیـسرک  تمظع و  اب  شرع  دیرگنن ، چیه  اب  مشچ  هشوگ  هب  یتّمه  دنلب  زا  دندرک ، ضرع  وا  رب  تانیاک  نْوَک و  نوچ  جارعم 
مرج ال  دیهوکـشب ، نآ  زا  هن  درک و  عمط  نیا  هب  هن  ، (2) توطـس اب  خزود  تمعن و  اب  تشهب  (1) و  تَیرِج اب  ملق  تطَْـسب و  اب  حول  و 
دنلب تّمه  دندرک و  ودب  ادتقا  دـندوب ، وا  تلود  رود  رد  هک  اهنآ  »(3) و  یغَط ام  ُرَصَبلا َو  َغاز  اَم   : » هک دوتـس  نینچ  ش ]  ] دیجم نآرق 

رـس هب  هقاف  رقف و  رب  رمع  و  دـشاب ، ناشیا   (4) ِرْدَق عضو  نآ ، رد  هک  دنهاوخ  يزیچ  یـسخ  ره  زا  لب  یـسک  ره  زا  هک  نآ  زا  دنتـشاد 
.دندوب یضار  نادب  دندرب و 

نْیَد يادا 

(5) ْنیَد يادا 

(6) ِراهّنلاب ٌّهلَذَم  ِْلیَّللاب َو  ٌّمَه  ُهَّنِاَف  َْنیَّدلا  مُکاِّیا َو  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  کلام  سَنَا 

دزیوآ و دراد  ماو  هب  ّقح  بحاص  دشاب ، یّقح  یکی  رب  ار  یکی  هک  دـنوش  يادـخ  شیپ  هدـنب  ود  تمایق  يادرف  هک :  تسا  ربخ  رد  و 
هدهع زا  نم  ایادخراب  دیوگ :  .يآرد ] هب  وا  ّقح  هدهع  زا  هک  دـیوگ :  یلاعت  يادـخ  .دـهدب  نم  ّقح  ات  يامرفب  ایادـخراب !  : ] دـیوگ

؟ ینک وفع  ار  وا  هک  دشاب  نکمم  چیه  هدنب  دیوگ :  یلاعت  قح  .مرادن  نم ، رب  تسوا  ّقح  هچنآ  و  ندـمآ ، مناوت  نورب  هنوگچ  وا  ّقح 
.دننک فّقوت  یتعاس  ناشیا  .دهدب  وت  ّقح  ات  شاب  وا  اب  نونکا  دیوگ :  یلاعت  ّقح  .تفرگزاب  نم  ّقح  هک  منکن  ایادخراب  دیوگ :  هدنب 

دنک و راک  ناشیا  رد  تمایق  يامرگ 

ص:170

.یناور تَیرِج :  - 1
.هوکش تّهبا و  هبلغ و  رهق و  موجه ، هلمح و  توطس :  - 2

 . هیآ 18 مجن 53  هروس  .دومنن  ّدح  زا  زواجت  مشچ و  یبناج  هب  دیدرگن  - 3
.يزیچ شزرا  ردق و  هبترم و  نتساک  ندرک و  مک  ردق :  عْضَو  - 4

 . ص 118 ج 4 ،  - 5
.تسا زور  رد  يراوخ  بجوم  بش و  رد  لد  یگتفرگ  هودنا و  هیام  هک  دیزیهرپب  ماو  زا  ناه ! - 6
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تافُرُغ تاجَرَد و  لزانم و  تشهب و  هدـنب و  نآ  نایم  زا  دـنرادرب و  باجح  اـت  دـیامرفب  یلاـعت  قح  دوش ، بلاـغ  ناـشیا  رب  یگنـشت 
لزانم تاـفُرُغ و  تاـجرد و  نیا  ایادـخراب ! دـیوگ :  قح  بحاـص  درم  .دَـهَج  ناـشیا  رب  تشهب  میـسن  ار و  ناـشیا  دوش  ادـیپ  تشهب 

دـنک و وفع  ار  وا  دـشاب  زجاع  وا  ّقح  ياضق  زا  سک  نآ  و  یـسک ] رب   ] دراد یّقح  هک  تسار  يا  هدـنب  دـیوگ :  یلاعت  قح  تسارک ؟
دوخ ّقح  وت  دیوگ :  یلاعت  ّقح  .مدرک  اهر  ار  دوخ  ّقح  هک  شاب  هاوگ  نم  رب  ایادخراب ! دـیوگ :  هدـنب  نآ  .دـنک  اهر  وا  هب  دوخ  ّقح 

هدنب رب  دوخ  ّقح  هک  مرتیلوا  نم  يدرک  اهر 

.دیور تشهب  هب  دیهن و  رگیدکی  تسد  رد  تسد  .منک  اهر  دوخ 

تّین قدص 

(1) ّتین قدص 

لّوا رد  دـنک ، زاب  همان  وا  دـنهن ، وا  تسد  رد  وا  لـمع  هفیحـص  دـنرآ و  تماـیق  رد  ار  يا  هدـنب  تماـیق  زور  هک :  دـیآ  یم  ربخ  رد  و 
ناوخرب دیوگ :  یلاعت  قح  .دشابن  هدرک  ّجح  درم  دنک ، یم  هشیدنا  درگن و  یم  نآ  رد  یتعاس  ، (2) روربم لوبقم  دنیب  یّجح  هفیحص 

یّجح اج  نیا  و  مدرکن ، ّجح  ایند  راد  رد  نم  تسین ، اور  وت  رب  طلغ  وهس و  ایادخراب ! دیوگ :  وا  .تلمع  هفیحص 

مـشچ رد  بآ  وت  تشذـگ  یم  جـح  هلفاق  هک  يراد  دای  زور  نالف  نکل  يدرکن و  ّجـح  وت  دـیوگ :  یلاـعت  قح  تسا ! هتـشون  لوبقم 
.متشونب یّجح  وت  ناوید  رد  متسناد ، قدص  وت  زا  نم  .یمتفرب  نانیا  اب  ات  یمتشاد  تعاطتسا  نم  ات  کشاک  یتفگ :  يدینادرگب و 

یلاعت يادخ  تردق  ملع و 

(3) یلاعت يادخ  تردق  ملع و 

باوث و ءازجا  زا  دنّقحتـسم  ناشیا  هچنآ  ریداقم  هک  درک  نایب  هگنآ  ، (4)« ِءامَّسلا ِیف  ِضْرَالا َو ال  ِیف  ییَـش ٌء  ِهیَلَع  یفْخَی  ال    َ هّللا َّنِا  »
هک تسین ، هدیشوپ  نم  رب  ناشیا  لاوقا  لاعفَا و  رب  باقع 

ناهن ریبک و  ریغص و  ریقح و  لیلج و  زا  نیمز  نامسآ و  رد  دشابن  زیچ  چیه  متاّذلا و  ملاع  نم 

.دوب هدیشوپ  نم  رب  هک  اراکشآ  و 

ص:171

 . ص 149 ج 4 ،  - 1
.دشابن غورد  ههبش و  نآ  رد  هچنآ  لوبق ، روربَم :  - 2

 . ص 170 ج 4 ،  - 3
(. هیآ 5  3  ) نارمع لآ  هروس  .نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  يزیچ  وا  رب  دنامن  هدیشوپ  ادخ  انامه  - 4
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.مناد نم  دننادن  ناملاع  رگد  هچنآ  و  مناوت ، نم  دـنناوتن  نارداق  رگد  هچنآ  ات  ارم ، تسا  يرداق  لامک  یملاع  لامک  اب  تفگ :  هگنآ 
دنراد هاگن  بآ  زا  ملق  ِرَس  دننک ، زارتحا  بآ  زا  تروص  نتـشاگن  تقو  رد  ملاع  نارّوصم  همه  مراگن ، تروص  بآ  رب  محر  رد  نم 

...، (2) ٍثَلث ٍتاُملُظ  ِیف  تملظ :  هس  رد  يرداـق  لاـمک  زا  نم  .دوشن  شّوشم  شقن  اـت  دـننک  زارتحا  یکیراـت  زا  دوشن ،  (1) یّشفتُم ات 
هب رگتب  .دـننام  ناریح  زجاـع و  نآ  زا  نارّوصم  هک  مراـگن  عیدـب  تروـص  نینچ  بآ  رب  مکـش  تملظ  محر و  تملظ  بش و  تملظ 

.دناوتن دشابن  نآ  رگا  و  نم ، زا  تالآ  بابسا  نم و  زا  تردق  ّلحم  نم و  زا  تردق  دراگن ، تب  نم  تلآ 

دنک یگدنب  ار  دوخ  هتشاگن  و  دتسرپ ، دوخ  هدیشارت  هک  دراد  اور  نیا  لقاع  چیه  .دتـسرپب  دوخ  دراگنب و  دوخ  دشارتب و  دوخ  هگنآ 
! دنک تمدخ  ار  دوخ  هدناشن  و 

انیب یمـشچ  هیپ  يا  هراپ  زا  یناـعم ، نیدـنچ  اـب  مرآرب  نینچ  یتروص  تلآ  یب  نم  ینعم ، یب  دـنرآرب  یتروص  تلآ ، هب  ناـشیا  هگنآ 
، مرآ دیدپ  اناد  لد  نوخ  يا  هرطق  زا  و  مرآرب ، ایوگ  ینابز  تشوگ  يا  هراپ  زا  و  مزاس ، اونش  یـشوگ  ناوختـسا  يا  هراپ  زا  و  مزاس ،

همه مدیرفایب ،  (4) یکـشوک لاثم  رب  وت  نت  (3) ٍمَد ِهَرْطَِقب  َکَمَلْعَا  ٍمْحَِلب َو  َکَـقَْطنا  ٍمْظَِعب َو  َکَعَمْـسَا  ِمْحَِـشب َو  َكَرَّصب  ْنَم  َناـحبُس 
ياهقاس زا  وت  هدعاق  مدرک  نیا  فالخ  هب  نم  دتسیاب ، ات  دنهاک  یم  دنور  یم  رتالاب  هچ  ره  و  دنهن ، يوق  هدعاق  ساسا و  ملاع  نایاّنب 

دوب رتالاب  هچره  هگنآ  مداهن ، کیراب 

هک نانچ  هک  دننادب  ات  یـضعب ، هب  یـضعب  هن  تسا  هداتـسا  نم  هب  منم ، هدـنراد  منم ، هدـنراگن  هک  نانچ  هک  ینادـب  ات  مدرک ، رتربطس 
نآ يانب  .منامن  سک  اب  نم  دنامن ، سک  لعف  اب  نم  لعف 

، دهن نوتس  راهچ  رب  دهنن ، نوتس  ود  رب  اِنب  اّنب  چیه  مداهن ، کیراب  قاس  ود  نیا  رب  کشوک 

.لفک اهنار و  هب  ات  رتربطس  رتالاب  هچ  ره  هگنآ 

رد وت  لد  زا  متخاس و  یِکلَم  وت  ردص  زا  وا  رد  مدرک و  فّوجم  يرصق  وت  فوج  زا  هگنآ 

ص:172

.هدش شخپ  هدنکارپ و  یّشفتم :  - 1
ِیف مُکُُقلْخَی  ٍجاوْزَا  َهَِینامَث  ِماْعنَالا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَا  اهَجْوَز َو  اـْهنَم  َلَـعَج  َُّمث  ٍهَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  مُکَقَلَخ   : » همیرک هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 2

داتـسرف ورف  ار و  شتفج  نآ  زا  داد  رارق  سپ  هناگی  سفن  زا  ار  امـش  دیرفآ  ...ٍثالَث » ٍتاُملُظ  ِیف  ٍْقلَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ًاْقلَخ  مُِکتاهُِّما  ِنوُُطب 
رد یندـیرفآ  زا  دـعب  یندـیرفآ  ناـتناردام  ياهمکـش  رد  ار  امـش  دـنیرفآ  یم  تـفج ، تـشه  دنفـسوگ  واـگ و  رتـش و  زا  امـش  يارب 

.رمز هروس  هیآ 9  زا  یشخب  ...هناگ  هس  ياهیکیرات 
ار وت  تشوگ  يا  هراپ  زا  درک و  اونـش  ار  وت  ناوختـسا  يا  هراپ  زا  تخاس و  اـنیب  ار  وت  یهیپ  هراـپ  زا  هک  يراـگدرورپ  تسا  هّزنم  - 3

.تخاس اناد  ار  وت  نوخ  يا  هرطق  زا  درک و  ایوگ 
.رصق کشوک :  - 4
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، مدناشن يریما  تلد   (1) رومات زا  ریرس -  نآ  رس  رد  لبال ]  - ] ریرس نآ  رب  .مداهن و  يریرس  وا 

ات هک  تسا  نآ  وا  تراما   (3) هراما .تسا  وت  دسافم  حلاصم و   (2) راّما و  تسا ، نت  ریما  تسا و  وت  رمآ  تسا و  نم  رومأم  روماـت  نآ 
ياپ دیوجن  وا  ات  دیوبن و  ینیب  دیوگن  وا  ات  دیوگن ، نابز  دهاوخن  وا  ات  دونـشن ، شوگ  دنکن  تراشا  وا ]  ] ات دـنیبن و  مشچ  دـیامرفن  وا 

زا مدناشنب ، کلم  ردص  رد  ار  وا  نوچ  تسا ،  (4) عاطم یعاطقا  بحاص  تسا و  نیما  يریما  وا  دریگن ، تسد  دریذپن  وا  ات  و  دـیوپن ،
زا و  ار ، وا  متخاس  یسوساج  وت  شوگ  زا  و  مدرک ، یناب  هدید  ار  وا  وت  هدید 

نانیا ریما و  وا  ّتیعر ، ناـنیا  هاـشداپ و  وا  (5) يدـیَرب وت  ياپ  زا  و  يراگتمدـخ ، وت  تسد  زا  و  ینامجرت ، يربخ و  بحاـص  وت  ناـبز 
(6) عباتم نانیا  اوشیپ و  وا  ْمَشَح ،

! دـنک اهر  یماما  یب  میلقا  تفه  هک  دراد  اور  یک  دراذـگب ، یـسیئر  یب  وت  وضع  تفه  هک  تشادـن  اور  دوخ  تمکح  زا  یلاعت  قح 
ار دنفسوگ  و  ، (7) یعار ار  ّتیعر  دیاب و  ماما  ار  هنامز 

َماِما ْفِْرعَی  َْمل  َتام َو  ْنَم  هدـعاق ، ناـمیا  دـعاوق  زا  و  تسا ، یلـصا  یمالـسا  لوصا  زا ]  ] هک یـسانشب  هک  نآ  هب  فّلکم  وت  و  ناـبش ،
نایلهاج ندرم  وا  ندرم  دسانـشن  ار  هنامز  ماما  دریمب و  هک  سک  ره  هک :  هیلع ، هّللا  تاولـص  دومرف ، نینچ  ًهّیلهاج ، ًهَتیِم  َتاـم  ِِهناـمَز 

.دندوب مالسا  رد  هن  هک  دشاب 

تسا لد  تایح  ملع ،

(8) تسا لد  تایح  ملع ،

ْنِم ٌْریَخ  ِهِْملِع  ِیف  ُرُْظنَی  ِهِشاِرف  یلَع  یکَّتَی  ٍِملاع  ْنِم  ٌهَعاَس  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  دـنک  تیاور  يراصنا  هّللادـبع  رباـج 
تدابع زا  تسا  رتهب  درگن  یم  دوخ  ملع  رد  دنک و  هیکت  دوخ  رتسب  رب  هک  یملاع  زا  تعاس  کی  تفگ :  ًاماع ، َنیِْعبَـس  دـِباعلا  ِهَدابِع 

.دتسرپ ار  يادخ  لاس  داتفه  هک  يدباع 

َملِعلا ومَّلَعَت  تفگ :  هک  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  کلام  سنا  زا  دنک  تیاور  لیوط  دیَمُح 
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.اورنامرف راّمَا :  - 2

.هناشن هراما :  - 3
.اورنامرف هدنامرف و  یکلام  رادلویت و  عاطم :  یعاطقا  بحاص  - 4
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...ٌهَقَدَص ُهُمَْلعَی  ْنَم ال  ُهَمیلعَت  ٌداهِج َو  ُْهنَع  َثْحَبلا  ٌحِیبست و  ُهَتَسَرادُم  ٌهَنَسَح َو  ُهَمُّلَعَت  َّنِاَف 

هک ار  نآ  ِنتخوـمآ  و  تسا ، داـهج  وا  زا ]  ] ثحب و  تسا ، حـیبست  وا  سرد  و  تسا ، هنـسح  ملع  نتخوـمآ  هک  يزوماـیب  ملع  تفگ : 
تمالع و  تسا ، مارح  لالح و   (1) ِملاعَم ْملع  هک  نآ  يارب  تسا ، يادخ  هب  بّرقت  تبرق و  شلها  نداد  دای  اب  و  تسا ، هقدص  دـنادن 

.تسا خزود  تشهب و  ياههار 

ءاّرس رد  تسا ،  (2) ثِّدُحم تولخ  رد  تسا و  قیفر  تبرغ  رد  و  تسا ، سینا  تشحو  رد 

.تسا بّرقت  ابَرُغ  کیدزنب  و  تسا ، حالس  نانمشد  رب  و  تسا ، لیلد  دب  کین و  (3) و  ءاَّرَض و 

لامعا هب  دنورب و  ناشیا  یپ  رب  دننک و  ادتقا  ناشیا  هب  هک  دنک  ورـشیپ  تاریخ  رد  ار  ناشیا  ار و  یموق  دنکب  عیفر  وا  هب  یلاعت ، يادخ 
.دنوش ناشیا  يأر  اب  دننک و  ادتقا  ناشیا  لاعفا  هب  و  دنرگن ، ناشیا 

یکـشخ رت و  ره  دننک ، رافغتـسا  ناشیا  يارب  زامن  رد  و  دنلام ، ناشیا  رد  ار  دوخ  ياهرپ  دننک و  تبغر  ناشیا  تقلح  رد  ناگتـشیرف 
.ناگراتس اب  نامسآ  و  اپراهچ ، ماعنا و  نیمز و  عابس  و  بآ ،  (4) ّماوه ایرد و  نایهام  ات  دهاوخ  شزرمآ  ناشیا  يارب 

هیاـپ هب  ار  ناگدـنب  فعـض ، زا  تسا  نت  تّوـق  و  یکیراـت ، تملظ و  زا  تسا  مشچ  روـن  و  ییاـنیبان ، رب  تسا  لد  تاـیح  ملع  و  ـالَا !
رد هشیدنا ي  .دنگفا  كولم  سلاجم  هب  دناسر و  نادازآ 

و دنسانش ، وا  هب  مارح  لالح و  .دشاب  بش  مایق  ربارب  وا  سرد  و  دشاب ، زور  هزور  ربارب  وا 

.دننک مورحم  وا  زا  ار  ناتخبدب  دنهد و  ماهلا  ار  ناتخبکین  تس ،]  ] وا عبات  لمع  تسا و  لمع  ورشیپ  .دندنویپ  ودب  مِحَر 

؟ تسیک مدرم 

؟(5) تسیک مدرم 

 : متفگ .ار  وا  دوب  یم  یهودنا  و  دوب ، هدروخ  يوراد  دوب و  رامیب  هّکم ، هب  مدـش  يروث  نایفُـس  کیدزن  رد  تفگ :  كرابم  هّللادـبع 
.ما هدروخ  يوراد  مرامیب و  تفگ :  ار ؟ وت  تسا  هدوب  هچ 
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تفگ دمآ و  زارف  شدنچ  هسطع  تفرگزاب ، يوبب ، نآ  ریگزاب  يوبب ، متفگ :  متسکشب و  دندروایب ؛ ات  دومرفب  تسه ؟ يزایپ  متفگ : 
تفگ مسرپب ؟ دنچ  هلأسم  هک  یشاب  روتسد  متفگ :  .ٌبیبَط  ٌهیقف و  كَرابملا  َنباَی  تفگ :  ارم  دش  نکاس  نیملاعلا و  ِّبَر    ِ هّلل ُدمحلَا  : 

.سرپب : 

ناهاشداپ متفگ :  .ناهیقف  تفگ :  تسیک ؟ مدرم  ات  يوگب  ارم  ُسانلا ، اَم  ینِربْخَا  متفگ :

؟ دنتسیک اغوغ  متفگ :  .ناراگزیهرپ  تفگ :  دنتسیک ؟ فارشا  متفگ :  .نادهاز  تفگ :  دنتسیک ؟

هگنآ دـنناملاظ ، تفگ :  دـنا ؟ هک  ناگلفـس  متفگ :  .دـنروخ  نامدرم  لام  ات  نآ  يارب  دنـسیون  ثیداحا  دـندرگ و  هک  ناـنآ  تفگ : 
اهب هب  دوش  نارگ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  نازرا  زورما  هک  راد  هاگن  نیا  دـننام  ربخ و  نیا  ِكَراـبملا ! َنباـی  تفگ :  ارم  .مدرک  شعادو 

.دنباین

! رورغم هاشداپ  يا 

(1)! رورغم هاشداپ  يا 

یم دـندز و  یم  ار  مدرم  دـندروآ و  یم  هک  دـید  دیـشّرلا  نوراـه  جدوـه  تاـفرع  رد  دوـب ،  (2) نیناـجَملا ِءـالَقُع  ْنِم  نونجم  لولهب 
هاشداپ يا  تفگ :  داد و  زاوآ  تفر و  يالاب  رب  .دندنار 

ْنَع ٌنالُف  ینَثَّدَـح  تفگ :  يراد ، هچ  ات  رایب  تفگ :  دـیدب ، ار  لولهب  درک و  نوریب  جدوه  زا  رـس  نوراه  .ثیدـح  نیا  ونـشب  رورغم !
 : تفگ .ٌدْرَط  ٌبْرَـض َو ال  ْنُکَی  َْمل  ٍرامِح َو  یلَع  اـنُهاه  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا -ِ   َلوسر  ُْتیَاَر  لاـق :  ُهَّنَا  ٍدوعـسم  نبا  ْنَع  ٍنـالُف 

دناوخ شیپ  ار  وا  دندنار ، یمن  دندز و  یمن  ار ] سک   ] دوبن يدرط  یبرض و  و ]  ] هتسشن يرخ  رب  ياج  نیا  رد  مدید  ار  يادخ  لوسر 
[ َْکنَع  ] ْلِقَْتنَی ٍبیرَق  ْنَع  َْکَیِلا َو  َلَقَْتنا  َُّمث  َكِْریَغ  ِدَی  ِیف  َناک  َكِدَـی  ِیف  يذـّلا  َّنِا  تفگ :  .هد  دـنپ  ارم  ینْظِع ؛ ُلولُهب ! ای  تفگ :  و 

بیرق نَع  و  درک ، لاقتنا  وت  هب  وا  زا  دوب ، يرگید  تسد  رد  تسا  وت  تسد  رد  هک  ینیب  یم  وت ]  ] هک کـُلم  نیا  تفگ :  َكِْریَغ ، یِلا 
.دنک لاقتنا  يرگید  هب  وت  زا 

ص:175
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هَعَتْلَب یبَا  نب  بِطاح  ناتساد 

(1) هَعَْتَلب یبَا  نب  بِطاح  ناتساد 

ات دـننادن  هّکم  لـها  اـت  تساوخ  یم  و  تشاد ، یم  هدیـشوپ  ثیدـح  نیا  دور ، هّکم  هب  اـت  تساوخ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  ... 
.دور اج  نآ  لوسر  هاگان 

و ار ، ناشیا   (2) درک راذـنا  و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  مزع  زا  داد  ربخ  ار  ناشیا  هّکم و  لها  هب  تشون  يا  هماـن  هَعَْتَلب  یبَا  نب  بِطاـح 
.تفرب درک و  ناهنپ  دوخ  يوم  نایم  رد  دتسب و  همان  وا  .ندرک  لاؤس  هب  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  هّکم  لها  زا  داد  هایس  ینز  هب  همان 

وا زا  همان  يورب و  وا  سپ  زا  تفگ :  ار  ماّوَع  رَیبُز  ار و  یلع  نینمؤملاریما  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .داد  ربخ  ار  لوسر  دـمآ و  لیربج 
.دور یم  هار  مادک  هب  وا  هک :  تفگب  و  یناتسب ،

تسیرگب و وا  .هد  نم  هب  يراد  هـک  يا  هماـن  تـفگ :  درک و  دـیدهت  ار  وا  دیـسر و  وا  هـب  ریبز  لّوا  .دـنتفایرد  ار  وا  دـنتفرب و  ناـشیا 
ات درگرب  دروخ ، یم  دنگوس  مرادن و  همان  هک  دیوگ  یم  دیرگ و  یم  وا  تفگ :  ار  یلع  دیدرگرب و  .درادـن  همان  هک  دروخ  دـنگوس 

.میهد ربخ  ار  لوسر  میورب و 

هک دومرف  ار  ام  و  دراد ، هماـن  وا  هک  يادـخ  لَِـبق  زا  یحو  هب  داد  ربخ  ار  اـم  لوسر  بجع  يا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
همان منک و  تی  هنهرب  ّالا  و  هد ، نم  هب  يراد  هک  همان  نیا  تفگ :  ار  وا  دمایب و  هگنآ  درادـن ! همان  ییوگ  یم  وت  و  یناتـسب ، وا  زا  همان 

ات نادرگب  يور  تسا  ُّدبال  رگا  یلع ! ای  تفگ :  نز  دیشکرب ، غیت  تفگب و  نیا  .منزب  تندرگ  مناتسب و  وت  زا 

اب دتسب و  همان  مالسلا -  هیلع  یلع -  .داد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  هب  تفرگب و  يوم  نایم ]  ] زا همان  هگنآ  .مهد  ار  وت  همان 
.دروآ مالسلا -  هیلع  لوسر -  شیپ 

 - مالسلا هیلع  لوسر -  دندش و  رضاح  دجسم  رد  هباحص   (3) ًهَعِماج َهولصلا  هک  داد  زاوآ  ات  دومرفب  ار  لِالب  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
هّکم رد  هاگان  نم  ات  دراد  هدیـشوپ  هّکم  لها  رب  نم  ربخ  اـت  ما  هتـساوخ  رد  یلاـعت  يادـخ  زا  نم  تفگ :  درک و  هبطخ  دـش و  ربنم  رب 

دزیخرب و همان  ِدنوادخ  تسا ، هداد  ربخ  نم  مزع  زا  ار  ناشیا  و  تسا ، هتشون  هّکم  لها  هب  همان  نیا  یـسک  امـش  هلمج  زا  نونکا  .موش 
سک تفگب ، رابود  کی  دنکب ، اوسر  ار  وا  یحو  ّالا  دهد و  رارقا 

ص:176
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.دیوش رضاح  تعامج  زامن  هب  تعامج  زامن  - 3
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.همان نیا  دنوادخ  تسیک  هک  میوگب  نم  تفگ :  مویس  راب  هب  تساخنرب ،

هک يادخ  نآ  هب  و  متـشون ، نم  همان  نیا  هّللا ! َلوسر  ای  تفگ :  دیزرل و  یم  دـیب  تخرد  نوچ  تساخ و  ياپرب  هَعَْتَلب  یبا  نب  بِطاح 
یقافن رس  زا  هن  هک  داتسرف  ناقلخ  هب  قح  هب  ار  وت 

مدرک هشیدـنا  تسه ، یتبارق  يا و  هلیبق  هّکم  رد  ارم  نکل  و  تسین ، ّکـش  نیقی  سپ  زا  و  تسین ، قاـفن  مالـسا  سپ  زا  ارم  و  مدرک ،
یتلیسو همان  نیا  ام ، رب  دشاب  ار  ناشیا  تسد  رگا  هک 

.مدرک نیا  يارب  ناشیا ، هب  ارم  دوب 

 : تفگ مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  تسا ؟ قفاـنم  هک  منزب  شندرگ  اـت   (1) شاب روتـسد  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  هباحـص  هلمج  زا  یکی 
، هدیزرمایب ار  ناشیا  و  دشاب ، هدرک  یعالطا  یلاعت  يادخ  انامه  و  مَُهل ؛ َرَفَغَف  ًهَعالِِّطا  َعَلَّطا    َ هّللا َّلََعل  و  تسا ، ردب  لها  زا  وا  هک  دیابن ،

نکل و 

یم سپ  اب  وا  و  دنتخادنا ، یم  ار  وا  دنداهن و  یم  اه  تشپ  هب  تسد  مدرم  دینک ، نوریب  شدجـسم  زا  نکل  و  ِدِجْـسَملا ] َنِم  ُهوُجِرْخَا  ]
 : تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دیـسر ، دجـسم  رد  هب  سپ  .دـناوخ  زاب  ار  وا  دـنک ، تمحر  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  رگم  ات  دـیرگن 

ناشیا یهن  هب  یلاعت  يادخ  ینکن ، نیا  دننام  رگد  هک  نک  هبوت  مدرک ، وفع  ار  وت  بِطاح ! ای  تفگ :  دـندروآزاب ، ار  وا  شدـیرآزاب ،
.هیآلا [« - (2) َءایلْوَا  ] َنیِرفاکلا َنُونمؤملا  ِذِخَّتَی  ال   : » داتسرف تیآ  نیا 

مالسلا هیلع  یسیع  ناّیراوح 

(3) مالسلا هیلع  یسیع  ناّیراوح 

ناداّیـص ناحّالم و  تفگ :  يّدُس  .دندناوخ  يّراوح  ار  ناشیا  ارچ  و  دندوب ، هک  یـسیع  ناّیراوح  نآ  رد  هک  دندرک  فالخ  نارّـسفم 
تیاور نیا  و  میداد -  حرش  هک  نانچ  دندوب -  ایرد 

؛ مِِهباِیث ِضایَِبل  ار  ناشیا  دناوخ  يّراوح  نآ  يارب  تفگ :  سابع ، هّللادبع  زا  تسا  ریبُج  دیعس 

.دندوب هماج  دیپس  هک  نآ  يارب 

هماج دوب و  ناغاّبـص  سیئر  ناّکد  هب  وا  و  دزومایب ، هشیپ  ات  داد  نازیرگنر  نارزاگ و  ناّکد  هب  ار ] یـسیع  ار =[  وا  ردام ، تفگ :  اطع 
ار اه  هماج  نیا  و  نتفر ، مهاوخ  اج  نآ  تسه  يراک  یهد ؟ هب  دنچ  يزور  ارم  تفگ :  ار  یـسیع  .دوب  هدش  عمج  وا  ناّکد  رد  رایـسب 

ما هدرکرب  تمالع 

ص:177

.هدب هزاجا  شاب :  روتسد  - 1
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(. هیآ 28  3  ) نارمع لآ  هروس  ...دنریگ  تسود  نارفاک  زا  هتشاذگاو و  ار  نانمؤم  نامیا  لها  هک  دیابن  - 2
 . ص 341 ج 4 ،  - 3
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.تفرب وا  و  دراد ، تمالع  گنر  نآ  رب  هک  دیاب  یم  یگنر  هب  یکی  ره 

هچ تفگ :  دـمآزاب  درم  نوچ  (1) ُدیُِرا ام  یلَع  اهجِرْخَا  ّمهّللَا  تفگ :  درک و  اهر  داـهن و  لـین  مخرد  هلمج  مالـسلا -  هیلع  یـسیع - 
گناب دـیاب و  یم  ینَْول  یکی  ره  نآ  يدرک ، هابت  نامدرم  ياه  هماج  تفگ :  داتـسا  .تسا  مخ  نآ  رد  همه  اه  هماج  تفگ :  يدرک ؟

مدرم درک ، دایرف  و 

.دندش عمج 

یم نول  هچ  هماج  ره  هک  يوگب  تسیاب و  مخ  نیا  رانکرب  اـیب  تسا ! داـیرف  گـناب و  هچ  داتـسا ! اـی  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  یـسیع - 
یکی .دروآرب  یم  گنر  نآ  هب  وا  .دـیاب  یم  گنر  نالف  نالف ، هماج  تفگ :  یم  داتـسا  هاگنآ  .ندروآرب  نم  زا  نتفگ و  وت  زا  دـیاب ،

و تسادـخ ، لعف  نآ  هک  دنتـسناد  دـندش و  بّجعتم  نآ  زا  رازاب  نآ  مدرم  .زبس  یکی  دوبک و  یکی  لعل و  یکی  درز و  یکی  خرس و 
َنوُّیراوَحلا ُمُهَف  دـندروآ  ناـمیا  ناـشیا  درک ، توـعد  ار  ناـشیا  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  .ندرک و  دـنادن  نآ  تردـق  هب  رداـق  چـیه 

.دندید یم  بیاجع  تایآ و  دنتفر و  یم  وا  اب  دنداتسیا و  یسیع  يافق  رد  و  دندرک ، اهر  دوخ  ياهراک  اهناکد و  .دنناشیا  ناّیراوح 

َّرب و (2) و  لَبَج لْهَـس و  رد  دن ] ] دیدرگ یم  یـسیع  اب  یـسیع  تحایـس  رد  دـندوب ، درم  هدزاود  یـسیع  ناّیراوح  هک :  تسا  ربخ  رد 
لهَـس رگا  يدز -  نیمز  رد  تسد  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  .میا  هنـسرگ  ام  هّللا ! ُحور  اـی  يدـنتفگ :  يدـندش  هنـسرگ  نوچ  (3) رَْحب

نان لَبَج -  رگ  يدوب و 

ام هّللا ! ُحور  ای  يدنتفگ :  يدندش ، هنشت  نوچ  نان -  ود  يدرم  ره  ددع  هب  يدروآ و  نوریب 

.يدندروخ زاب  بآ  يدروآ ، نوریب  بآ  يدز و  هوک  ای  نیمز  رب  تسد  وا  میدش ، هنشت 

ار ام  وت  میوش  هنـشت  نوچ  و  یهد ، ماعط  ار  ام  وت  میوش  هنـسرگ  نوچ  تسیک ؟ ناـهج  رد  اـم  زا  رتهب  هّللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ :  يزور 
.مینیب یم  بیاجع  و  میدرگ ، یم  وت  اب  وت  تمدخ  تبحص  رد  و  یهد ، بآ 

(4) يرزاـگ راـیتخا  يدـندمایب و  ناـشیا  .دروخ  دوـخ  ِتسد  ِبسک  زا  هک  دـشاب  نآ  رتـهب  امـش  زا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  یـسیع - 
.دندرک یم  تعانق  دندتس  یم  نآرب  دزم  دنتسش و  یم  نامدرم  هماج  .دندرک 

ص:178

.نک جراخ  مخ  زا  ار  اه  هماج  مهاوخ  یم  هک  نانچ  ایادخراب ! - 1
.راسهوک راومه و  نابایب  لبج :  لْهَس و  - 2

.ایرد یکشخ و  رحب :  َّرب و  - 3
.ییوشسابل يرزاگ :  - 4
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هک نآ  يارب  اِهئاقن ، مِِهبُوُلق َو  ِءافَِصل  دندناوخ ، ّيراوح  نآ  يارب  ار  ناشیا  تفگ :  كاّحض 

رب تدابع  رون  رثا  دندوب ، ینارون  هک  نآ  يارب  تفگ :  كرابم  هّللادبع  .دوب  یفاص  ناشیاهلد 

(1)« دوُجُّسلا َِرثَا  ْنِم  مِهِهوُجُو  ِیف  مُهامیس   : » یلاعت هّللا  لاق  دوب ، ادیپ  ناشیا  يور 

دیپس نان  ْنیَعلا و  ُضاَیب  ِدـیِدَِشل  ٌروُح  ٌءاِسن  ٌلاجِر َو  ُءاروَح َو  ٌهَاَرَما  ُرَوْحَا َو  ٌلُجَر  ُلاُقی  دـشاب ، يدـیپس  برع  کیدزنب  رَوَح »  » لصا و 
.دنیوگ هّیراوح  ار  لامج  اب  يوردیپس  نز  دنیوگ و  يراّوُح  ار 

هلهابم

(2) هلهابم

ندمآ  (3) دوفو نارفاک ، رب  تشگ  رهاق  لوسر  تّجح  ناطلـس  دوب و  رـشتنم  مالـسا  داـشگب و  هّکم  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  ... 
ناشیا سیئر  دوب ، نارجن  دفَو  دوفو  هلمج  رد  .دندیبلط  ناما  يرهب  و  دندروآ ، مالسا  يرهب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  کیدزنب  دنتفرگ 

(5) رگید زامن  .دندوب  ءاسؤر  (4) و  رابحَا نانیا  و  حیسملادبع ، دّیس و  دوب و  بقاع  ناشیا  هلمج  زا  دمآ ، درم  یس  اب  فُقُُـسا  هثراحوبا 
.هدنگفا ندرگ  رد   (6) اهپیلچ هدیشوپ و  ابید  ياه  هماج  دندمآ  هنیدم  رد 

هن چیه  رب  امـش  دنتفگ :  ار  نادوهج  ناشیا  و  ، ] دیا هن  جیه  رب  امـش  دـنتفگ :  ار  ناشیا  دـندرک و  هرظانم  ناشیا  اب  دـندمایب و  نادوهج 
ُدوهَیلا َِتلاق  .داتسرف َو  تیآ  یلاعت  يادخ  و  دیا ،]

.هیآلا یَش ٍء(7) -  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل 

هچ ار  یـسیع  حیـسَملا ، دّیّـسلا  ِیف  ُلوُقَت  اَم  دنتفگ :  دندرک و  لوسر  هب  يور  ناشیا  درکب ، رگید  زامن  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ 
.دیزگرب ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  يا  هدنب    ُ هّللا ُهافَطْصا  ٌْدبَع  تفگ :  ییوگ ؟

ات داز  حاکن  زا  هن  وا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  یسانش ؟ يردپ  ار  وا  دّمحم ! ای  دنتفگ : 

ص:179

(. حتف هروس  هیآ 29  زا  یشخب   ) تسا رادیدپ  ّتینارون  اه ي  هناشن  دوجس  رثا  زا  ناشراسخر  رب  - ... 1
 . ص 359 ج 4 ،  - 2

.دنوش یم  دراو  یصخش  رب  تلاسر  هب  هک  یناسک  ْدفَو  عمج  دوفو  - 3
.دوهی دنمشناد  ملاع ، دنمشناد ، ربح :  عمج  رابحَا :  - 4

.رصع زامن  رگید :  زامن  - 5
 )+(. راد لکش  هب  بیلص ، پیلچ :  - 6
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.هرقب هروس  هیآ 113  دنا  چیه  رب  دوهی  دنتفگ :  یم  يراصن  و  دنا ، چیه  رب  يراصن  دنتفگ :  یم  يدوهی  - 7
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، دشابن ردپ  ار  وا  دشاب و  حاکن  زا  هن  هک  يدید  ار  قولخم  هدنب  چیه  دنتفگ :  .دشاب  ردپ  ار  وا 

(1) َنیبِذاکلا یَلَع    ِ هّللا َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  هلوق :  یِلا  هّللا ِ،  َْدنِع  یسیع  َلَثَم  َّنِا  .داتسرف  تیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

، مینک  (2) هلهابم ات  ییایب  ینک ، یمن  لوبق  تّجح  دینک و  یمن  رواب  نم  لوق  ار  امـش  نوچ  تفگ :  ار  ناشیا  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.نزغورد رب  درآ  دورف  باذع  هک  داد  ربخ  ارم  يادخ  هک 

هـشیدنا ام  ات  ادرف  ات  هد  تلهم  ار  ام  دنتفگ :  .ادرف  ات  نتـساوخ  دیاب  تلهم  دنتفگ :  تسا ؟ يار  هچ  دـنتفگ :  دـندیرگن و  رگیدـکی  اب 
زا هتفرگ ، افق  رد  ار  هباحص  هّماع  دیآ و  ادرف  دّمحم  رگا  تفگ :  ار  ناشیا  فقُْسا ، دندز ، يار  دنتسشنب و  مه  اب  دنتفرب و  هگنآ  مینک ،

چیه وا 

وا هلهابم  زا  درآ  ار  دوخ  تابارق  ار و  دوخ  نادـنزرف  هّصاخ  دـیآ و  رگا  و  تسین ، قح  رب  وا  هک  دـینک  هلهابم  وا  اـب  دـینکم و  هشیدـنا 
.دینک رذح 

تفگ لوسر  دنک ، رضاح  ار  وا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  عّقوت  سک  ره  دندش و  عمج  دجسم  رد  هباحـص  دوب و  دادماب  نوچ 
نانز و زا  ار  دوخ  ناگّصاخ  ّالا  دنا  هدومرفن  ارم  : 

(3) دنک فرص  باذع  دتسرف و  باذع  ناشیا  ياعد  هب  یلاعت  يادخ  هک  ار  نانآ  .مرب  اج  نآ  ناکدوک  نادرم و 

ارحـص هب  ات  تفر  یم  ناشیا  رثا ]  ] رب مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  و  دـنتفر ، یم  وا  شیپ  زا  نیـسح  نسح و  تفرگ و  یلع  تسد  هگنآ 
.دندید ار  ناشیا  دیرگنرد  نوچ  هداتسیا ، شیپ  رد  ناشیا  فقُسا  دندمایب و  نایاسرت  و  دندش ،

نآ و  تسوا ، رتخد  نز  نآ  و  شرتخد ، رب  تسوا  داـماد  ّمع و  رـسپ  اـنُرب  نآ  دـنتفگ :  دّـمحم ؟ زا  هک  دـنا  هک  ناـنیا  تفگ :  فقـُسا 
.دنیوا ناگدازرتخد  ناکدوک 

ص:180

، تخاسب كاخ  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  رـشبلاوبا  مدآ  تقلخ  لثم  ادـخ  رما  هب  ندوب  هداعلا  قراـخ  رد  یـسیع  تقلخ  لـثم  اـنامه  - 1
ماقم رد  وت  اب  سک  ره  سپ  دیامرف ) یم  هلهابم  هیآ  رد   ) دیدرگ نانچ  مد  نامه  شاب  لامک  دح  هب  يرشب  تفگ :  كاخ  نادب  سپس 
نانز نادنزرف و  میناوخب  امـش  ام و  دییایب  وگب  یتفای  یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادخ  یحو  هب  هک  نآ  زا  دعب  یـسیع  هراب  رد  دیآرب  هلداجم 

60 و 61 تایآ 59 -   ) میزاس راتفرگ  ادـخ  باذـع  نعل و  هب  ار  نارفاک  وگغورد و  ات  میزیخرب  هلهابم  هب  مه  اـب  اـت  ار  دوخ  سوفن  و 
(. نارمع لآ  هروس 

.نداتسرف نیرفن  تنعل و  رگیدکی  رب  ندرک :  هلهابم  - 2
.ندنادرگرب ندرک :  فرص  - 3
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هلهابم هب  هک  تسا   (1) قثاو هنوگچ  دّمحم  هک  دیرگنب  تفگ :  دیرگن و  نایاسرت  اب  وا 

راـیتخا رگا  دـشاب  وا  رب  تّجح  هک  نآ  زا  ار  وا  يدوب  یفوخ  چـیه  رگا  هک  يادـخ  هب  و  تسا ، هدروآ  ار  دوخ  ناگّـصاخ  نادـنزرف و 
زا هتَلَهابُم ؛ اُورَذِحا  نانیا ، كاله  دوخ و  كاله  يدرک 

و دـنک ، مـکح  وا  هـک  نآ  رب   (2) ینک هحلاـصم  وا  اـب  و  یمدروآ ، مالـسا  نم  يدوب  رـصیق  ناـکم  هن  رگا  هک  دـینک  رذـح  وا  هلهاـبم 
نیع ییوگ  وت  هچنآ  و  دـشاب ، ام  يار  وت  يار  دـنتفگ :  تسیچ ؟ رد  امـش  حالـص  اـت  ینزب  يار  دـیوش و  دوخ  رهـش  اـب  دـیدرگزاب و 

.دشاب تحلصم 

، مینک یمن  هلهابم  وت  اب  ام  َکُِحلاُصن ، نکل  َُکلِهاُبن َو  ّانِا ال  مِساقلاابا  ای  تفگ :  فقُسا 

.ندرک میناوت  مایق  نآ  هب  هک  يزیچ  رب  ینک  یتحلاصم  ام  اب  مینک ] هحلاصم  وت  اب  نکل  [و 

ای دیازفیب  هچره  ، (3) هرـس مرد  لهچ  هّلح  ره  یقاوا ، ياه  هّلح  زا  هّلح  رازه  ود  رب  درک  هحلاـصم  ناـشیا  اـب  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.دنتشونب همان  حلص  ات  دومرفب  و  دشاب ، باسح  هب  اه  هّلح  نیا  تمیق  زا  دهاکب 

بلاطوبا نب  رفعج  رکذ  هشبح و  هب  ترجه  ناتساد 

(4) بلاطوبا نب  رفعج  رکذ  هشبح و  هب  ترجه  ناتساد 

دنتفر و هشبح  هب  دندرک و  ترجه  شباحـصا  و  هیلع -  هّللا  ُهمحر  بلاط -  وب  رفعج  نوچ  هک :  لوسر  هباحـص  زا  دـندرک  تیاور  ... 
هتـشک نافورعم  یتعامج  شیرق و  ناکرـشم  و  داتفویب ، ردـب  هعقو  دـمآ و  هنیدـم  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و  دـندرک ، ماقم  اـج  نآ 

یماقتنا وا  باحـصا  دّمحم و  زا  ام  میهاوخ  ام  رگا  دنتفگ :  دندز و  يار  دندمآ و  رـضاح   (5) هودَّنلا راد  رد  شیرق  اج  نآ  و  دـندش ،
ْطیَعُم یبا  نب  هراـمُع  صاـعلا و  نب  ورمع  تسد  رب  ایادـه  فَُحت و  یغلبم  دـندرک و  عمج  یلاـم  دـشابن  یـشاَجن  تهج  زا  زج  میـشک 

رد دنا  ینامدرم  دنا ، هدمآ  وت  رهش  هب  دنا و  هتخیرگ  ام  زا  هک  تعامج  نیا  هک  دنداد  ماغیپ  ار  ناشیا  و  یشاجن ، کیدزنب  دنداتـسرفب 
ام تسد  هب  نتفرگ و  ییامرفب  ار  ناشیا  هک  دیاب  میرم ، یـسیع  رد   (6) هدننک حْدَق  هدننز و  هنعط  وت  بهذـم  وت و  رب  وت ، فلاخم  نید 

.هتفگ اهزیچ  ینعم  نیا  زا  و  ندادزاب ،

ص:181

.نئمطم قثاو :  - 1
.دینک هحلاصم  ینک /  هحلاصم  - 2

.صلاخ هرس :  - 3
 . ص 375 ج 4 ،  - 4

.مزال ياهیریگ  میمصت  تروشم و  يارب  مالسا -  زا  شیپ  هّکم -  رد  تسا  هدوب  ییاج  هودَنلا :  ُراد  - 5
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.یسک هراب  رد  نتفگ  دب  ندز و  هنعط  ندرک :  حْدَق  - 6
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دوخ موـق  مالـس  و  دـندرک ، ّتیحت  دـندرک و  هدجـس  ار  وا  دـندش ، یـشاجن  کـیدزن  رد  نوـچ  .دـندمآ  هشبح  هب  اـیرد  هر  زا  ناـشیا 
نیا موق  زا  يراد  رذح  رب  نتـشیوخ  هک  ار  وت  مینک  یم  تحیـصن  و  میاوت ، هاوخ  اوه  رادتـسود و  ینامدرم  ام  دـنتفگب :  دـندیناسرب و 

هک باّذک  رِحاس  درم 

.ام ناهیفس  یموق  ّالا  درادن  يرکشل  یعَبَت و  و  دنک ، یم  تّوبن  يوعد  تسا و  هتساخرب  ام  رد 

.ندمآ دراین  نوریب  سک  ناشیا  زا  ندش و  دراین  ناشیا  شیپ  سک  ، (1) میتخیپ یبعِش  اب  ار  ناشیا  میتفرگ و  گنت  ناشیا  رب  راک  ام  و 

وت شیپ  نوچ  .دنک  هابت  وت  رب  وت  کلم  وت و  نید  دبیرفب و  ار  وت  ات  داتسرف  وت  شیپ  ار  دوخ  ّمع  رسپ  دش ، تخـس  ناشیا  رب  راک  نوچ 
تـسا نآ  میتفگ  ام  هچنآ  تمالع  و  مینک ، تیافک  وت  کلم  نتـشیوخ و  زا  ناشیا  ِّرـش  ام  ات  تسرف  ام  شیپ  نک  دنب  ار  ناشیا  دـنیآ ،

.نیا زا  دننک   (2) فاکنتسا دننکن و  هدجس  ار  وت  دنیآ  رد  وت  شیپ  نوچ  هک 

 : تفگ دنلب  يزاوآ  هب  بلاط  وب  رفعج  دندیـسر ، وا  هاگرد  هب  نوچ  .دـناوخب  ار  شموق  ار و  بلاط  وب  رفعج  داتـسرف و  سک  یـشاجن 
نیا ار  یشاجن  ، (3) ِ هّللا ُبْزِح  َکیَلَع  ُنِذأَتْسَی 

 ِ هّللا ِنامَِاب  اُولُخْدَْیلَف  تفگ :  یشاجن  تفگزاب :  رفعج  .تفگ  هک  نیا  دیوگزاب  ات  وگب  ار  هدنیوگ  نیا  تفگ :  ، (4) دمآ لیاه  ثیدح 
.يادخ راهنیز  ناما و  هب  دنیآ  رد  وگ  ِِهتَّمِذ ؛ َو 

.دندرکن هدجـس  دندمآرد و  ناشیا  یـشاجن  رب  دمآ  ّرثؤم  هنوگچ  دنتفگ و  هچ  هک  يدید  تفگ :  دـیرگن و  شبحاص  اب  صاع  ورمع 
.دندرکن هدجس  ار  وت  دوفُو  تداع  رب  دندمآرد و  دنراد ، رس  رد  رورغ  هچ  ناشیا  هک  يدید  کلم ! يا  تفگ :  صاع  ورمع 

رد هک  نآ  يارب  تفگ :  رفعج  يدرک ؟ اـهر  تسا  تداـع  هک  یتّیحت  ارم و  يدرکن  هدجـس  يدـمآرد  ارچ  تفگ :  ار  رفعج  یـشاجن 
يادخ نوچ  میدیتسرپ ، یم  تب  ام  هک  دوب  یتقو  رد  ّتیحت  نیا  تسا ، ناهج  راگدیرفآ  هک  ار  يادخ  رگم  دشابن  اور  هدجـس  ام  نید 

.تسا تشهب  لها  ّتیحت  هک  دومرف  مالس  ار  ام  ّتیحت ، هب  درک و  یهن  نیا  زا  ار  ام  داتسرفب و  ار  ربماغیپ  یلاعت 

تمالع زا  هک :  تسا  هتـشون  لیجنا  تیروت و  رد  و  تسا ، قح  دیوگ  یم  وا  هچنآ  هک  تسناد  ثیدح و  نآ  دـمآ  شوخ  ار  یـشاجن 
.دشاب مالس  وا  ّتیحت  هک  دوب  نآ  نامز  رخآ  ربماغیپ 

ص:182

.میدیچیپ مهرد  میداتسرف  ورف  تسا ] بلاط  یبا  بعِش  هب  فورعم  هک   ] يا هّرد  هب  ار  نانآ  - 1
.ندرک يراددوخ  ندز و  زابرس  يراک  زا  فاکنتسا :  - 2

.دهاوخ یم  هزاجا  نذا و  هّللا  بزح  وت  زا  - 3
.كانسرت لیاه :  - 4
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.مدوب نم  تفگ :  رفعج  هّللا ِ؟  ُبزِح  َکیَلَع  ُنِذأَتْسَی  تفگ  هک  امش  نایم  زا  دوب  هک  تفگ : 

.وگ وت  نخس  تفگ : 

میوگب و ات  ونـشب  تسا ، دـنچ  یتملک  نانیا  اب  ارم  .نتفگ  دـیاشن  رایـسب  وت  کیدزن  و  نیمز ، ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  وت  تفگ :  رفعج 
.وگب تفگ :  .ام  نایم  یشاب  مکاح  وت  دنهد و  باوج  ناشیا 

لب انِمْوَق ؛ ِفارْشَا  ْنِم  ٌمارِک  ٌرارْحَا  َلب  تفگ :  صاع  ورمع  .دیـسرپب  یـشاجن  میا ؟ هدنب  ای  میدازآ  ام  هک  نانیا  زا  سرپب  تفگ :  رفعج 
.دنموق فارشا  نامیرک و  نادازآ و 

یلام چیه  ام  سرپب  تفگ :   (1) هطرق و ال  تفگ :  ورمع  دننآ ؟ بلاط  نانیا  هک  نانیا  زا  میا  هدرک  قحانب  ینوخ  چیه  ات  سرپب  تفگ : 
دشاب  (3) يراطنق ات  دـشاب  لام  يوعد  امـش  رب  ار  ناشیا  رگا  تفگ :  یـشاجن  دـسر ؟ یم  نآ  هبلاطم  ار  نانیا  هک  میا  هدرک   (2) عاطتقا

؟ ناشیا زا  یهاوخ  یم  هچ  سپ  تفگ :  یشاجن  .یطاریق  هن  و  ، (4) ٌطارِیق َو ال  تفگ :  ورمع  .دیسرپب  هگنآ  مشک ، تمارغ  نم 

ناشیا .دوب  ام   (5) فالسا نید  نآ  و  میدوب ، نید  کی  رب  نانیا  ام و  هک  کلم  يا  نادب  تفگ : 

.میا هدنام  نید  نآ  رب  ام  و  دندرک ، اهر  نید  نآ 

اـم و هک  نید  نآ  اـّما  تفگ :  رفعج  ینآ ؟ رب  نونکا  هک  تسیچ  نید  نآ  و  يدوب ؟ نآ  رب  لوا  هک  دوـب  هچ  نید  نآ  تفگ :  یـشاجن 
و دوب ، ندـیتسرپ  دامج  گنـس و  و  دوب ، ّلجوّزع -  يادـخ -  هب  نارفک  دوب و   (6) ناثوَا تدابع  ناطیـش و  نید  میدوب ، نآ  رب  ناشیا 

یسیع باتک  نوچ  یباتک  دروآ ، ام  هب  يادخ  زا  نید  نیا  يادخ  لوسر  .مالسا  نید  تسا ، يادخ  نید  میا ، هدمآ  وا  هب  هک  نید  نیا 
! ییوگ یم  میظع  يراک  رفعج  ای  تفگ :  یشاجن  .نآ  قّدصم  قفاوم و 

ار ناشیا  یشاجن  .دندمآ  رضاح   (8) نانابهُر ناسیِّسق و  دندزب و   (7) سوقان دومرفب  هاگنآ 

ص:183

.زیچ نیرتمک  زا  تسا  هیانک  يا  هراوشوگ  یّتح  هن  و  هطرق :  و ال  - 1
.ندوزفا دوخ  مهس  هب  ار  یسک  لام  نیمز و  زا  یتمسق  ندرک  ادج  عاطتقا :  - 2

.ریطانق عمج :  میس  ای  رز  زا  رپ  واگ  تسوپ  کی  ای  رز  زا  لطر  دص  کی  ای  مرد  رازه  داتشه  راطِنق :  - 3
.دشاب هنایم  وج  راهچ  هک  گناد  مین  طاریق :  - 4

.ناگتشذگ فلس :  عمج  فالسا  - 5
.اهتب نَثَو :  عمج  ناثوا  - 6

.اسیلک گنز  - 7
.دهاز ياهیوسیع  اسرت -  نید  نابهار  نادهاز و  نادباع و  نانابهُر :  - 8
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دنتفگ یبای ؟ يربماغیپ  چیه  تمایق  یسیع و  نایم  زا  اهباتک  رد  ات  يوگب  هک  درک   (1) َهلَْزنَا یسیع  رب  لیجنا  هک  يادخ  نآ  هب  تفگ : 
رفک وا  اب  هک  ره  و  دوب ، هتشاد  نامیا  نم  هب  دراد  نامیا  وا  هب  هک  ره  تفگ :  و  داد ، تراشب  وا  هب  یسیع  هک  يربماغیپ  هّللاَو (2) ، ِيا  : 

.دوب رفاک  نم  هب  درآ 

ّلجوّزع يادخ -  کیدزن  زا  ار  وا  دشاب  یباتک  دنتفگ :  دنک ؟ یهن  هچ  زا  دیامرف و  هچ  تفگ  یسیع  هک  ربماغیپ  نیا  تفگ :  یشاجن 
رب و  ، (3) مِحَرلا هلِـص  راوِجلا و  نسُح  هب  دنک  ّتیـصو  و  دنک ، رکنم  یهن  دنک و  فورعم  رما  و  دیوگ ، نآ  زا  و  دـناوخ ، باتک  نآ  - 

.دنک یهن  مانصا  تدابع  زا  دیامرف و  يادخ  تدابع  هب  و  میتی ،

ای تفگ :  تسیرگب و  یـشاجن  .دـناوخ  رب  موّرلا  توبکنعلا و  هروس  رفعج  .ناوـخ  نم  رب  يزیچ  امـش  باـتک  نیا  زا  تفگ :  ار  رفعج 
نیا زا  يازفیب  ّبیّطلا ؛ ِثیدحلا  اَذَه  نِم  اندِز  رفعج !

یشاجن .دنهد  مانشد  ار  یسیع  ناشیا  تفگ :  درآ ، مشخ  هب  ار  یشاجن  ات  تساوخ  ورمع  .دناوخرب  فهکلا  هروس  وا  .شوخ  ثیدح 
تشادرب یکاشاخ  یشاجن  دیسر ، یسیع  میرم و  رکذ  هب  نوچ  .دناوخب  میرم  هروس  رفعج  ییوگ ؟ هچ  ار  شردام  ار و  یسیع  تفگ : 

.دناوخرب وا  هک  تسین  نیا  هدایز  رادقم  نیا  هب  ار  یسیع  هک    ِ هّللاو تفگ :  و 

.یمیهاربا بزح  هک  امش  رب  تسین  یفوخ  چیه  ینمیا ، امش  هک  يورب  تفگ :  ار  رفعج  هگنآ 

لام و نآ  و  مییام ، میهاربا  بزح  دنتفگ :  و  دندرک ، راکنا  ناشیا  .ناشبحاص  نانیا و  تفگ :  دنتـسیک ؟ میهاربا  بزح  تفگ :  ورمع 
نیا هک  دیناتسب  تفگ :  و  داد ، ناشیا  اب  ایاده 

(4) ٍراوِج مَرکَا  ٍراد و  ِریَخ  ِیف  اّنُک  اْنفَرَصناَف و  تفگ :  رفعج  .تساوخن  توشر  نم  زا  داد  کلم  ارم  هک  یلاعت  يادخ  تسا ، توشر 

؟ تسیک قفانم 

؟(5) تسیک قفانم 

هک ره  هک  تسا ] نآ  تلصخ  هس   : ] تفگ هک  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ  يرصب  نسح 

ص:184

.نداتسرف ورف  ندرک ، لزان  ندرک :  هلزنا  - 1
.مسق ادخ  هب  يرآ  هّللاو :  يا  - 2

.ناشیوخ اب  دنویپ  هیاسمه و  تشاد  وکین  محِرلا :  هلص  راوِجلا و  نسُح  - 3
.میدش ّرقتسم  یهاگهانپ  نیرتوکین  هناخ و  نیرتهب  رد  میتشگ و  زاب  - 4

 . ص 394 ج 4 ،  - 5
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و دنک ، فالخ  دهد  هدعو  نوچ  و  دیوگ ، غورد  دنک  ثیدح  نوچ  دراد :  هزور  دنک و  زامن  هچ  رگ  دوب و  قفانم  دشاب  لصاح  وا  رد 
.دنک تنایخ  دنهد  وا  هب  تناما  نوچ 

يرگیتسار تناما و 

(1) يرگیتسار تناما و 

تناـما نآ  رد  هک  دـناوت  وا  یتناـما و  رب  دـنراد  نمیا  هک  ار  سک  ره  تفگ :  هک  مالـسلا -  هـیلع  لوـسر -  زا  درک  تـیاور  هماـماوبا 
.دهاوخ وا  هک  ار  وا  دهد  نیعلاروح  ینادنچ  تشهب  رد  یلاعت  يادخ  دنکن ، دنک و  تنایخ 

ناقیّدـص و ناربماغیپ و  اب  تمایق  ادرف  نیما  رگیتسار  ناگرزاب  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  درک  تیاور  يردُـخ  دیعـسوبا 
 : تفگ مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دشابن و  تناما  هک  ار  نآ  دشابن  نامیا  َُهل :  َهَنامَا  نَِمل ال  ُنامیا  ال  تسه :  ربخ  رد  .دـشاب و  نادـیهش 

.دشاب زامن  ینکب  دوقفم  دوخ  نید  زا  هک  يزیچ  رخآ  و  دشاب ، تناما  ینکب  دوقفم  دوخ  نید  زا  هک  يزیچ  لوا 

تسا قزر  بلاج  تناما 

(2) تسا قزر  بلاج  تناما 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  هک  تسا  نامه  ینعم  رد  نیا  ِساـّنلا و  ُهَناـیِخ  ِسـْالفِالا  ُمَظعَا  ِهَناـیِخلا و  ُكْرَت  ِهَنایّدـلا  ُلَـمْکَا  دـنا :  هتفگ  و 
.درآ یشیورد  تنایخ  و  درآ ، يزور  تناما  تفگ :  َْرقَفلا ؛ ُّرُجَت  ُهَنایِخلا  َقْزِرلا َو  ُّرُجَت  ُهَنامَالا  تفگ : 

هّللا لوسر  هزجعم 

هّللا (3) لوسر  هزجعم 

رتش نآ  هک  دوب  زارد  یتّدم  هنیدم ، رد  تشاد  يرتش  يراصنا  يدرم  هک :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  تازجعم  باب  رد  دیآ  یم  ربخ  رد 
، دنامزاب راک  زا  دش و  ریپ  رتش  نوچ  .تشاد  ار 

هیلع لوسر -  دجـسم  رد  هب  اـت  دـمآ  تْسَجب و  رتش  درک ، رتش  گـنهآ  درک و  لـصاح   (4) رَحن تلآ  نوچ  .دـشکب  ار  وا  اـت  تساوخ 
َکیَلَع ُمالّسلا  هک :  داد  زاوآ  دیسر  دجسم  رد  هب  نوچ  مالسلا - 

رس وا  درک ، وا  هب  يور  لوسر  نوچ  يادخ -  لوسر  يا  داب  وت  رب  يادخ  مالس  هّللا ِ؛  َلوُسر  ای 
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نالف تیاکش  هب  هّللا ِ!  َلوسر  ای  تفگ :  حیصف  ینابز  هب  تشادرب و  رس  هگنآ  .درک  هدجس  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  داهن و  نیمز  رب 
وا تمدخ  ات  تسا  زارد  یتّدم  وت ، کیدزنب  ما  هدمآ 

 - مالسلا هیلع  لوسر -  .تشک  دهاوخب  ارم  مدنامزاب ، راک  زا  مدش و  ریپ  نوچ  نونکا  .منک  یم 

.شخب نم  هب  ای  شورف  نم  هب  ار  رتش  نیا  نالف ! ای  تفگ :  دناوخب و  ار  درم  نآ  داتسرف و  سک 

.تساروت نم  لام  نم و  مکُح  داب ، وت  يادف  نم  ناج  نت و  هّللا ! لوسر  يا  تفگ :  وا 

یمن عنم  یهایگ  یبآ و  چیه  زا  ار  وا  دیدرگ ، یم  هنیدم  رد  وا  و  درک ، دازآ  ار  وا  درک و  لوبق  وا  زا  رتش  نآ  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.تسادخ لوسر  درک  دازآ  نیا  هّللا ِ،  ِلوُسَر  ُقیتَع  اَذَه  دنتفگ :  یم  دندرک و 

لاوما نیرتبوبحم  فقو 

(1) لاوما نیرتبوبحم  فقو 

ار وا  هک  امرخ  تخرد  نادـنچ  هنیدـم  همه  رد  نایراصنا و  زا  هحلَطوبا  وا  مان  دوب  يدرم  لوسر  هباحـص  هلمج  زا  هک :  تسه  ربخ  رد 
اج نآ  رد  و  لخد ، رایسب  نادابآ و  وکن و  تخس  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دجـسم  ربارب  تشاد  یناتـسامرخ  نکل  و  دوبن ، ار  سک  دوب 

یّتَـح َِّربـلا  اُولاـنَت  َْنل   ]» تیآ نیا  نوچ  .يدرک  وضو  يدروخ و  بآ  نآ  زا  یتـفر و  اـج  نآ  رد  لوسر  .دوـب  شوـخ  بآ  يا  همـشچ 
نیا نیرتمیرک ، نم و  لام  نیرت  تسود  هک  دناد  يادخ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دـمایب و  هحلطوبا  .دـمآ  دورف  [ (2)« نّوبُِحت اّمِم  اوُقِفُنت 
ورف یناد  تحلـصم  هک  اج  نآ  هّللا ! لوسر  يا  .دشاب  هریخذ  ارم  ات  ار  نآ  ازج  زور  هب  دیما  مدرک  هقدص  ار  نیا  نم  تسا ، ناتـسامرخ 
نیا .ار  وت  هدننک  دوس  تسا  یلام  نیا  ار ، وت  داب  کنخ  تفگ :  ََکل ، ٌحـبار  ٌلام  کلاذ  ٍخـب  ٍخـب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .هن 
یم ندرک  دـیاب  هک  ناـنچ  نآ  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  .ینک  فقو  دوخ  ناـشیوخ  رب  هک  مناد  نآ  رد  تحلـصم  مدینـش و  یتـفگ  هک 

.درک فقو  ناشیا  رب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ییامرف ،
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ریخ هار  رد  فحصم  ياهب  فرص 

(1) ریخ هار  رد  فحصم  ياهب  فرص 

هدرک نیّرز  نآ  ياهتشپ  و  رز ، هب  هراپ  دون  هب  نتشون  دومرفب  نآرق  یفحصم  دیـشّرلا  نوراه  نز  رفعج  ُّما  هدیبُز  هک :  تسه  رثا  رد  و 
نآرق زور  کی  اهب ، شیب  رهاوج  عاونا  هب  عّصرم  دوب 

ناهج رد  نم  تفگ :  درک ، هشیدنا  نتشیوخ  اب  َنوُّبُِحت ،» اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل   : » دیسر تیآ  نیا  هب  رتفد  نآ  رد  دناوخ ، یم 
هیداـب ياـههاچ  رد  نآ  ياـهب  تخورفب و  رهاوـج  رز و  نآ  دـناوخب و  ار  نارگرز  داتـسرف و  سک  مرادـن ، رت  تـسود  نـیا  زا  يزیچ 

.وا اب  تسا  بوسنم  زورما  ات  هک  درک  فرص 

هّکم تلیضف 

(2) هّکم تلیضف 

رازهدص یتَنَسَح  ره  هب  ار  لماع  هک  مسانش  یمن  ياج  چیه  نیمز  يور  رب  تفگ :  وا  هک  سابع  هّللادبع  زا  درک  تیاور  يرصب  نسح 
هب دنهدب  هقدـص  وا  رد  هک  يرهـش  نیمز  تشپ  رب  مناد  یمن  .دنـسیونب و  تعکر  رازهدـص  یتعکر  ره  هب  ار  هدـننک  زامن  و  دنـسیونب ،

.هّکم ّالا  دیآرب  هقدص  رازهدص 

رهـش چـیه  نیمز  يور  رد  .هّکم و  ّالا  تسا  رایخَا  هاگزامن  تسا و   (3) راربا بارـش  اج  نآ  رد  هک  منادن  رهـش  چیه  نیمز  يور  رب  و 
.هّکم ّالا  دوب  شناهانگ  تراّفک  اج  نآ  رد  دهن  هچ  ره  رب  تسد  مدرم  هک  منادن 

فاوط ای  دنک  زامن  هک  نآ  یب  درگن ، یم  هناخ  نآ  رد  هک  ره  هک  دشاب  هناخ  اج  نآ  رد  هک  دـشاب  يرهـش  نیمز  يور  رب  مناد  یمن  و 
، دـنک اعد  اـج  نآ  هدـننک  اـعد  هک  منادـن  ییاـج  نیمز  يور  رب  .هّکم و  هب  ّـالا  دنـسیونب   (4) رهّدـلا ُمْوَص  رْهَّدـلا و  ُهدابِع  ار  وا  دـنک ،

نیمآ وا  ياعد  رب  ناگتشرف 

ادرف هک  منادن  رهش  چیه  .هّکم و  ّالا  تسا  هدوب  ردصم  دروم و  اج  نآ  رد  ار  ناربماغیپ  هلمج  هک  منادن  رهـش  چیه  .هّکم و  هب  ّالا  دننک 
نمیا دننک ] رـشح  اج  نآ  زا  هک  ار  نانآ  و  هّکم ، هک   ] دـننک رـشح  رتشیب  وا  زا  ار  ناحلاص  نادیهـش و  ناقیّدـص و  ناربماغیپ و  تمایق 

.دنشاب
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.هّکم هب  هک  دیآ  دورف  نادنچ  تشهب  هحیار  (1) و  حْوَر زا  يزور  ره  رد  هک  نیمز  يور  رب  منادن  رهش  چیه  و 

رگنم هدنیوگ  هب  رگن  نخس  هب 

(2) رگنم هدنیوگ  هب  رگن  نخس  هب 

هک رگنم  نآ  هب  دیوگ ، یم  هک  رگن  نآ  هب  َلاق ؛ ْنَم  یِلا  رُْظنَت  َلاق َو َال  اَم  یِلا  رُْظنُا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما -  تفگ :  اج  نیا  زا  ... 
.دریگن تمیق  هدنیوگ  زا  نخس  دریگ و  تمیق  نخس  زا  هدنیوگ  هک  رگنم ، هدنیوگ  هب  رگن  نخس  هب  ینعی  دیوگ ، یم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما 

(3) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما 

 : تفگ .مرآ  ناـمیا  هک  تسا  هداـتفا  لد  رد  ارم  هّللا ! َلوسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  لوسر  شیپ  ناـیاسرت  فُقـُسا  هک  دـنک  تیاور  سَنَا 
يادخ رب  ار  ناّتما  و  دنا ، هتشادب   (4) تسایس دیعـص  رد  ناقلخ  يدوب و  هتـساخ  تمایق  هک :  مدید  باوخ  رد  تفگ :  تسیچ ؟ ببس 

نارگید و  ، (5) فِطاخلا ِقرَبلاَک  دنتشذگب  طارـص  رب  دیپس ، ياپ  تسد و  يور و  لَّجَحَم  ّرَغَا  دندمآرد  یتعامج  .دندرک  یم  هضرع 
ًاّرُغ .دنادّمحم  تّما  نانیا  هن ، دنتفگ :  ناگتشرف ، ای  ایـصوا  ای  دناایبنا  انامه  دنتـسیک ؟ تّما  نیا  متفگ :  نم  دنتـساخ ، یم  دنداتف و  یم 

.دروآ نامیا  درک و  هضرع  مالس  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .داتفا  مالسا  تبغر  ارم  ببس  نیزا  روهط  راثآ  زا  ، (6) لِّجَُحم

رب .دوش و  رد  نم  ّیصو  ات  تسا  مارح  ایصوا  رب  و  موش ، وا  رد  نم  ات  تسا  مارح  ناربماغیپ  رب  تشهب  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
.دنوش وا  رد  نم  ناتّما  ات  تسا  مارح  ناتّما 
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تصرف مانتغا  رد  تیب  ود 

(1) تصرف مانتغا  رد  تیب  ود 

ُُهلَعْفَت َْتئِش  اِذا  ًالیمَج  مِّدق 

ُتافآ ریخأتلا  یِفَف  رِّخَُؤت  َو ال 

ٍریِغ وُذ  َرهَّدلا  َّنَا  ُمَْلعَت  َتَسلَا 

ُتاقْوَا ِناسْحِالا  ِمِراکَْمِلل َو  َو 

.تسا یتافآ  نتخادنا  ریخأت  رد  اریز  زادنیم  شریخأت  هب  راد و  مّدقم  ار  نآ  یهد  ماجنا  ییوکین  راک  یهاوخب  هاگره  ]

؟] تسا یتاقوا  زین  هدیدنسپ  کین و  ياهراک  يارب  تسا و  ییاهینوگرگد  ار  راگزور  هک  یناد  یمن  ایآ 

دُحُا گنج 

(2) دُُحا گنج 

رکـشل فص  دوخ  تسد  هب  دمآ و  دُُحا  هب  ات  هدایپ  هنیدم  زا  دمآ  نوریب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دنتفگ :  يدقاو  یبلک و  دهاجم و  ...
.راد تسار  فص  هک  درک  یم  تراشا  يدوب  جراخ  فص  زا  یکدنا  هک  يدیدب  ناشیا  زا  یکی  رگا  ات  درک  یم  تسار 

داتسرف سک  دمآ ، لوسر  هب  ربخ  نوچ  .دوب  هبنشراهچ  زور  دندمآ  دورف  دُُحا  هب  ناکرـشم  نوچ  دنتفگ :  يّدُس  قاحـسا و  نب  دمحم 
زگره نآ  زا  شیپ  و  درک ، تروشم  وا  اـب  دـناوخب و  ار  لُولَـس  ّیبُا  هّللادـبع  .درک و  تروـشم  ناـشیا  اـب  دـناوخب و  ار   (3) ناباحصا و 

.دوب هدرکن 

ره هک :  تسا  هتفر  نینچ  تداع  ار  ام  هک  ندرک  دیاب  ماقم  هنیدم  رد  مه  ندـش ، دـیابن  نوریب  دـنتفگ :  راصنا  رتشیب  ّیبُا و  هّللادـبع  و 
رفظ هبلغ و  دندمآ ، ام  رب  ناشیا  میدرک و  ماقم  هنیدـم  رد  هگ  ره  و  میدـش ، مزهنم  بولغم و  (4) و  باصُم میدش  نوریب  هنیدم  زا  هگ 

هچ دوخ  اـت  هّللا  لوسر  يا  نک  اـهر  ار ، اـم  دـشاب  رفظ  هک  رتیلوا  تسه ، وت  دوجو  نوچ  نونکا  .يدوبن  اـم  ناـیم  رد  وت  و  دوب ، ار  اـم 
هزین و هب  مینک  رازراک  ناشیا  يور  رد  ام  دـنیآ  هنیدـم  رد  رگا  و  تسا ، دـب  یلزنم  یماقم و  نآ  دـننک ، ماقم  اجنآ  رگا  ناـشیا  دـننک !

هب اهماب  زا  ناکدوک  نانز و  و  غیت ،

.دنشاب  (5) رساخ بیاخ و  دنورب  رگا  و  ریت ، گنس و 
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 . ص 23 ج 5 ،  - 1
 . ص 36 ج 5 ،  - 2
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.هباحص

.هدیسر جنر  هدز ، تبیصم  باصُم :  - 4
.راکنایز هرهب و  یب  دیمون ، دیماان ، رساخ :  بیاخ و  - 5
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ام هک  دشاب  ّلحم  نیدنچ  ار  ناگس  نیا  هّللا ! لوسر  يا  دنتفگ :  هباحص  رگد  یضعب  .دمآ  کین  يأر  نیا  مالـسلا -  هیلع  ار -  لوسر 
دمایب يراصنالا  کلام  نب  نامعن  مینک ! یم  فعض  ِرَس  زا  نیا  و  ناشیا ، زا  میدیـسرتب  هک ، دنرب  نامگ  ات  ناشیا  لاتق  زا  مییامن  دعاقت 

نم هک  داتسرفب ، قحب  ار  وت  هک  يادخ  نآ  هب  هک  نکم  مورحم  تشهب  زا  ارم  هّللا ! َلوسر  ای  تفگ :  و 

ادـخ هک  مهد  یم  یهاوگ  هک  نآ  هب  تفگ :  زیچ ؟ هچ  هب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .مور  تشهب  هب  هک  ما  هداـهن  نآرب  مشچ 
زور نآ  .یتـفگ  تسار  َْتقَدَـص :  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .نـتخیرگ  ماوـخن  رازراـک  زا  ییوا و  لوـسر  وـت  و  تـسا ، یکی 

.ار وا  دنتشکب 

هنخر نم  ریـشمش  هرانک  رد  هک ، مدید  باوخ  رد  و  مدرک ، يزیچ  رب  شریبعت  مدـید ، باوخ  رد  نم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
رگا .دشاب  هنیدم  هک  مدرک  نآ  رب  شریبعت  ما ، هدرک  مکحم  یعرد  رد  تسد  هک :  مدید  نانچ  و  مدرک ، تمیزه  رب  شریبعت  دوب ، يا 

اج نیا  دنیآ  اج  نیا  رگا  و  ار ، ناشیا  دشاب  ماقم  ياج  رتب  هب  دننک  ماقم  رگا  .میشاب  اج  نیا  مه  ام  ینیب  باوص 

دـشاب هنیدـم  ياههوک  رد  هنیدـم و  رد  دـننک  رازراک  رگا  هک  تسیاب  یم  نانچ  مالـسلا -  هیلع  ار -  لوسر  .ناشیا و  اب  مینک  رازراک 
حالس مالسلا -  هیلع  لوسر -  ات  دنتفگب  رایسب  دندرک و  حاحلا  دندوب ، تسود  رازراک  تسیاب و  یم  تداهـش  ار  ناشیا  هک  یتعامج 

.دیشوپب

یحو ار  وا  و  میدرک ، تراشا  لوسر  رب  هک  میدرک  اطخ  دنتفگ :  دندش و  نامیشپ  دوب ، هدیشوپ  حالس  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ 
و تسا ، وت  يار  يار  و  تسین ، يار  نیا  رد  ار  ام  و  میدرک ، اطخ  اـم  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ :  دنتـساخ و  ياـپرب  .نامـسآ  زا  دـیآ  یم 

.مینک تعباتم  ار  وت  يار  ام  ات  يامرف  یم  دشاب  تحلصم  هچ  نآ  تساروت ، نامرف 

رازراک دشوپ و  رد  حالس  هک  دیاشن  ربماغیپ  چیه  هک  تسین ، یهار  نتفر  زج  مدیشوپ  هرز  هک  نونکا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 
سپ دش  نوریب  هنیدآ  زور  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دندرک  ماقم  هبنش  جنپ  هبنشراهچ و  ناکرـشم  .دنک و  ادج  دوخ  زا  حالـس  هدرکان 

هک نانچ  دندرک  رازراک  و  هرجهلا ، نم  ثالث  هنـس  لاّوش  همین  دمآ   (1) دُُحا ِْبعِش  هب  هبنـش  زور  دادماب  درکب ، هنیدآ  زامن  هک  نآ  زا 
.هّللاءاش ْنِا  دیایب -  دوخ  ياج  رد  نآ  زا  یفْرَط 
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تواخس رد 

(1) تواخس رد 

َنِم ٌبیرق  ِهّنَجلا ، َنِم  ٌبیرق  هّللا ، َنِم  ٌبیرَق  ُیِخّسلا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ...

نِم   ِ هّللا یِلا  ُّبَحَا  ٌّیِخَـس  ٌلِهاَجل  .راّنلا و  َنِم  ٌبیرق  ساّنلا ، َنِم  ٌدیعب  ِهّنَجلا ، َنِم  ٌدیَعب  هّللا ِ،  َنِم  ٌدـیَعب  ُلیخَبلا  و  راّنلا ، َنِم  ٌدـیَعب  ساّنلا ،
تشهب يادخ و  زا  تسا  رود  لیخب  خزود و  زا  تسا  رود  نامدرم ، هب  تشهب و  هب  ادخ و  هب  تسا  کیدزن  یخس  تفگ  ٍلیخب ، ٍملاع 

.ار لیخب  یملاع  هک  نآ  زا  دراد  رت  تسود  ار  لهاج  یخس  یلاعت  يادخ  و  خزود ، هب  تسا  کیدزن  و  نامدرم ، و 

هک ره  تساـیند ، رد  نآ  ياـهخاش  تشهب  رد  تسا  یتـخرد  تواخـس  تفگ :  هک  مالـسلا -  هـیلع  لوـسر -  زا  درک  تـیاور  سَنَا  و 
هک ره  تسا ، نیمز  رد  نآ  ياـهخاش  خزود ، رد  تسا  یتـخرد  لـُخب  و  درب ، تشهب  هب  ار  وا  دـنز  وا  ياـهخاش  زا  یخاـش  هـب  تـسد 

.دنرب خزود  هب  ار  وا  دنز  وا  ياهخاش  زا  یخاش  هب  تسد 

هک  (2) يرذگرد یخـس  هانگ  زا  تفگ :  َرَثَع ؛ امّلُک  ِهِدَِیب  ٌذِـخآ    َ هّللا َّنِاَف  یِخَّسلا  بنَذ  ْنَع  اوَفاجَت  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
.دتفیب اجک  ره  دوب  وا  ریگ  تسد  يادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زردنا 

(3) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زردنا 

رکبوبا نیتسوپ  رد  نارـضاح  هلمج  زا  يدرم  دوب ، رـضاح  یـسلجم  رد  رکبوبا  اب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک :  دـنک  تیاور  هریرهوبا 
باوج ار  وا  ياهنخـس  یـضعب  دـمآرد و  باوج  هب  رکبوبا  نوچ  .درک  یم  مّسبت  دـیدنخ و  یم  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  و  ، (4) داتفا

تفگ تفرب و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  يافق  زا  تساخرب و  رکبوبا  .تفرب  تساخرب و  تفرگ و  مشخ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  درک ،
مـشخ مدـش ، لوغـشم  وا  ياهنخـس  یـضعب  باوج  هب  نم  نوچ  .يدرک  یم  مّسبت  وـت  داد ، یم  مانـشد  ارم  درم  نیا  هّللا ! لوـسر  يا  : 

؟ يدرک اهر  اج  یتساخرب و  یتفرگ و 

ص:191
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.دینک تشذگ  وفع و  دیرذگرد :  يرذگرد /  - 2

 . ص 71 ج 5 ،  - 3
هدمآ ندرک  ییوجبیع  ییوگدب و  تبیغ و  ینعم  هب  هاگ  نتشاذگ ، یسک  رس  هب  رس  زورما  حالطصا  هب  نداتفا :  یسک  نیتسوپ  رد  - 4

.تسا
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نآ زا  ارم  وت ، يارب  داد  یم  باوج  هک  دوب  هداتـسیا  يا  هتـشرف  يدوب  شوماـخ  وـت  داد و  یم  مانـشد  ار  وـت  وا  هک  هگنآ  یلب ، تفگ : 
هس .اج  نآ  منیشنن  دشاب  رضاح  ناطیش  هک  ییاج  نم  و  دمآرد ، ناطیـش  تفرب و  هتـشرف  يدمآرد ، باوج  هب  وت  نوچ  .دوب  یم  مّسبت 

زیزع وا  رصن  یلاعت  يادخ  ّالا و  نآ  زا  دنکب  وفع  درب و  ورف  یتملظم  هک  دشابن  هدنب  رکباب ! ای  ونشب  نم  زا  هملک 

وا یلاعت  يادخ  ّالا  لام  ترثک  يارب  دیاشگب  دوخ  رب  لاؤس  رد  هک  دشابن  هدنب  چیه  و  دنادرگ ،

[. دیازفیب لام  ار  وا  یلاعت  يادخ  ّالا  دیاشگب و  یتلص  ییاطع و  ِرَد  وا  هک  دشابن  يا  هدنب  چیه  و   ] دیازفیب یشیورد  ار 

مشخ ندروخورف  وفع و 

(1) مشخ ندروخورف  وفع و 

و تسش ، یم  تسد  مالـسلا -  امهیلع  رفعج -  نب  یـسوم  تیاور  رگد  رد  و  مالـسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  هک :  دیآ  یم  ربخ  رد  و 
؛ ِْظیَغلا َنیمِظاکلا  و  تفگ :  مالغ  دیرگنرب ، مالغ  هب  وا  .دمآ  وا  رـس  رب  قیربا  هشوگ  دش ، لوغـشم  تخیر ، یم  وا  تسد  رب  بآ  مالغ 
 ُ هّللاَو تفگ :  وـت ، زا  مدرکب  وـفع  َکـْنَع ] ُتْوَـفَع   : ] تفگ ِساـّنلا ، ِنَع  َنیفاـعلا  و  تفگ :  مدرب ، ورف  مشخ  یْظیَغ ، ُتْمَظَک  تـفگ : 

.مدرک تدازآ  ، (3) َُکتْقَتعَا تفگ :  ، (2) َنینِسْحُملا ُّبُِحی 

دُحُا گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  تداهش 

(4) دُُحا گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  تداهش 

ءادهـشلا دّیـس  ار  وا  لوـسر  هک  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  ّمع  هیلع -  هّللا  همحر  دوـب -  بلّطملادـبع  هزمح  یکی  رجاـهم ، هلمج  زا  ... 
اّما تفگ :  یـشحو  دشکب ، ار  هزمح  ای  ار  یلع  ای  ار  دّـمحم  ای  هک  نآ  رب  تفریذـپ   (5) یلعُج ار  یشحو  نایفـس ، یبا  نز  دنِه  .تفگ 

دَقَف دّمحم 

اّما .نتفای و  دیاشن  رفظ  وا  رب  دنشاب  هدمآ  رد  درگ  شناباحصا  دّمحم  اّما  ُُهباحْصَا ، ِِهب  َّفَح 
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لآ هروس  .تسا  ناراکوکین  رادتـسود  ادخ  دننک ، یم  وفع  مدرم  زا  دنروخ و  یم  ورف  مشخ  دننک و  یم  قافنا  یتسدـگنت  تعـسو و 

 . هیآ 134  3  ) نارمع
.ندرک دازآ  هدنب ، ندرک  دازآ  قاتِعا :  - 3

 . ص 81 ج 5 ،  - 4
.دزمتسد راک ، ترجا  لمعلا ، قح  یْلعُج :  - 5
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.دراد مشچ  یبناج  ره  زا  هک  يرادنپ  دشاب ،  (1) رترِذَح گرگ  زا  هک  رازراک  رد  تسا  يریـش  وا  ِبئِّذلا ؛ َنِم  ُرَذْحَا  ِبْرَحلا  یف  ٌّیلع 
وا رد  دوش ، کیرات  شمـشچ  مشخ  یتخـس  زا  دریگ  مشخ  نوچ  و  دـنکن ،  (2) تالابم نمـشد  هب  تسا و  بِْجعُم  يدرم  هزمح  اـّما  و 

هدرک رب  تمالع  نتشیوخ  هیلع -  هّللا  همحر  هزمح -  و  تخاس ، نیمک  وا  راذگهر  رب  دمایب و  هگنآ  .مزاس و  هلیح 

، دنسانشب رازراک  رد  وا  ناکم  ات  دوب  هدرک  ورف  هنیس  هب  هرز  يالاب  زا  هک  یغرم  رتش  رپ  هب  دوب 

هبرح وا  تشپ  زا  وا  تشذگب  وا  هب  هزمح  نوچ  .دـمآ  نوریب  نیمک  زا  یـشحو  .دـنگفا  یم  زرابم  درب و  یم  هلمح  تسار  پچ و  زا  و 
دمآرد و پسا  زا  وا  .دروآ  نوریب  هزمح  هنیس  زا  دنگفیب و 

تـسناد دادـن ، باوج  نوچ  هزمح ! ای  هزمح  ای  تفگ :  یم  داد و  یم  زاوآ  رود  زا  ، (3) نتفر تسراین  وا  دزن  دمایب و  یـشحو  .داتفیب 
هب دوخ  رب  تشاد  هک   (4) یّیلُح دنه  متشک ، ار  هزمح  تفگ :  دش و  دنه  کیدزن  هب  تفرگ و  رب  هبرح  دمایب و  تسا ، هتـشک  ار  وا  هک 

، دماین زاب  هزمح  مزهنم ، یـضعب  حورجم و  یـضعب  دنداتفا ، مه  اب  یـضعب  مدرم  دـش و  وس  کی  رازراک  دـمآرد و  بش  نوچ  .داد  وا 
نم ّمع  ربـخ  هک  تسه  سک  َهَزْمَح ؛ یّمَِعب  ٌملِع  َُهل  ْنَم  هک :  دیـسرپ  یم  دوـب و  یم  لوغـشم  لد  بش  هـمه  مالـسلا -  هـیلع  لوـسر - 

رثا حبص  نوچ  .دادن  ربخ  سک  دراد ؟ هزمح 

رگج هتفاکشب و  مکـش  هدرک و   (5) هلثُم ار  وا  دوب و  هدـمایب  دـنه  بش  رد  و  وا ، بلط  هب  داتـسرف  سک  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  درک 
سک دندمایب و  سک  دنچ  ات  دـهد ، ربخ  نیا  ار  وا  دور و  لوسر  شیپ  اب  هک  دادـن  شلد  دـید  نانچ  ار  هزمح  دـمآ و  هک  ره  هتفرگب ،

.تفرن سپزاب 

هیلع لوسر -  .دنتسیرگ و  یم  دندوب و  هداتـسیا  هزمح  رـس  رب  تعامج  نیا  دمایب ، تساخرب   (6) دوخ سفنب  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
دـش و هزمح  نیلاب  هب  نایرگ  درک و  ـالود  تشپ  داـتفا ، هزمح  رب  لوسر  مشچ  نوچ  .دـندش  وس  کـی  ناـشیا  دـمآ ، دـیدپ  مالـسلا - 

هیلع لوسر -  دندروایب و  دولآ  نوخ  نینچمه  هماج  نآ  اب  درک ، زیهجت  ار  وا  دنتفرگرب و  ار  هزمح  ات  دومرفب 

نآ يارب  تفگ :  يدرکن ؟ نینچ  زگره  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  هباحص  دش ، غراف  نوچ  .درکب  ریبکت  داتفه  درک ، زامن  وا  رب  مالسلا - 
.متفرگ رساب  زامن  دندیسر  ناگتشرف  زا  رگد  یجوف  میآ ، نوریب  زامن  زا  هک  متساوخ  نوچ  مدرک ، ریبکت  جنپ  هاگره  هک  دوب 
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رب دندوب  هتـشک  یـسک  هک  ار  نانآ  و  دندمآ ، زاب  شیپ  زا  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  نانآ  دـمآ و  هنیدـم  اب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ 
 - مالسلا هیلع  لوسر -  دوبن ، یلها  هنیدم  رد  ار  وا  و  دوب ، بیرغ  وا  هک  تسیرگ  یمن  هزمح  رب  سک  و  دنتسیرگ ، یم  دوخ  ناگتشک 

هزمح هک  تسادیپ  تفگ : 

يارب دنتشادب و  دوخ  ناگتـشک  زا  تسد  مدرم  .دینک  هحون  دییرگب و  وا  رب  نم  لد  يارب  نونکا  دیرگ ، یمن  وا  رب  سک  تسا  بیرغ 
لوا دریمب  یسک  هک  ار  سک  ره  هک  ، (1) اذه انِمْوَی  یلا  ات  زور  نآ  زا  دش  یتّنـس  هنیدم  رد  .دنتفرگ  ندرک  هحون  هزمح  رب  لوسر  لد 

.درک رکش  ار  ناشیا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و  دیرگب ، هزمح  رب 

نآ دیاوف  تروشم و  رد 

(2) نآ دیاوف  تروشم و  رد 

ات تساوخ  نکل  تسین و  تجاـح  نیا  هب  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   ] وا هک  تسناد  یلاـعت  يادـخ  تفگ :  يرـصب  نسح  و 
َدِعَـس ٍهَرِوْشَِمب َو ال  ُّطَق  ٌْدبَع  َیِقَـش  ام  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  لوق  لیوأت  نیا  لیلد  و  وا ، سپ  زا  دننک  ادتقا  وا  هب  نامدرم 

شباتک و یلاعت و  يادخ  تفگ :  هگنآ  دوشن ، دیعـس  يأر  دادبتـسا  هب  دوشن و  یقـش  تروشم  هب  هدـنب  چـیه  تفگ :  ٍيأَر ؛ ِءانِغتـسِاب 
نید ایند و  راک  زا  ار  راک  چیه  دننک  ادتقا  نآ  هب  هک  دشاب  یتّنس  ات  تساوخ  یلاعت  يادخ  نکل  و  تروشم ، زا  دنا  ینغتسم  شربماغیپ 

یلاعت يادخ  و  ینکن ، تروشم  ات  نکم  عطق 

هیلع لوسر -  »(3)و  مُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَا  َو   : » هلوق یف  دندرک  تروشم  هک  ار  نانآ  درک  حدم 

اِذا اِهنَطب َو  ْنِم  مَُکل  ٌْریَخ  ِضْرَالا  ُرْهَظَف  مُکَْنَیب  يروُش  مُکُْرمَا  مُکَءاحَمُـس َو  مُکُءاِینْغَا  مکَراـیِخ و  مُکُءارَُما  َناـک  اِذا  تفگ :  مالـسلا - 
نوچ تفگ :  اـهِرْهَظ ، نِم  ْمَُکل  ٌریخ  ِضرـالا  ُنْطَبَف  مُکَْنَیب  يروُـش  مُکُْرمَا  نُکَی  َْمل  ْمُکَءـالَُخب َو  مُکُءاـینْغَا  ْمُکَرارِـش َو  مکُءارُما  َناـک 

ِهب نیمز  مکش  زا  ار  امش  نیمز  تشپ  امش ، نایم  زا  دور  تروشم  هب  ناتیاهراک  دنـشاب و  یخـس  نارگناوت  دنـشاب و  ناتناکین  ناتناریما 
امش نیمز  مکش  امش ، نایم  زا  دور  تروشم  هب  هن  ناتیاهراک  دنشاب و  نالیخب  ناتنارگناوت  دنـشاب و  ناَدب  ناتناریما  هک  هگ  ره  و  دوب ،

.نیمز تشپ  زا  دوب  رتهب  ار 

دیمون تفگ :  َراشَتْسَا ، ِنَم  َمِدَن  راخَتسا َو ال  َنِم  َباخ  ام  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 
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.دنک تروشم  هک  نآ  دوشن  نامیشپ  دنک و  هراختسا  هک  نآ  دوشن 

هک ار  نآ  و  تشاد ، دـیاب  نیما  دـننک  تروشم  وا  اب  هک  ار  نآ  تفگ :  ٌناعُم ، ُریِـشَتْسُملا  ٌنَمَتؤم و  ُراشَتْـسُملا  مالـسلا -  هیلع  لاـق -  و 
.يأر هب  ینعی  نداد ، دیاب  يرای  دینک  تروشم 

لّکوت ماقم 

(1) لّکوت ماقم 

ار  (2) هلحار دمآ و  دورف  دیسر ، مارحلادجسم  رد  هب  مامت ، زاس  هب  هتـسشن  هلحار  رب  هّکم  رد  مدید  ار  ییبارعا  تفگ :  ینامی  سوواط 
اب میآ ، نوریب  نم  ات  تسا  وت   (3) نامض رد  تسا  يورب  هچنآ  هلحار و  نیا  ایادخراب ! تفگ :  درک و  نامـسآ  يوس  رـس  دیناباوخب و 
نم زا  دزد  نیا  ایادخراب ! تفگ :  درک و  نامسآ  يوس  رـس  دندوب ، هدرب  وا  هلحار  دمآ  نورب  نوچ  تفر ، دجـسم  رد  .يراپـسب و  نم 

هوک رس  زا  مدرک  هاگن  تفگ :  دیدزد ، وت  زا  دیدزدن ، يزیچ 

یبارعا هدـنگفا ، ندرگ  رد  هدـیرب و  تسار  تسد  هتفرگ و  پچ  تسد  هب  یبارعا  هقاـن  ماـمز  دـمآ  یم  هک  مدـید  ار  يدرم  سیبـُقوبا 
، مدیسر هوک  رس  هب  نوچ  مدربب  هلحار  نیا  تفگ :  دوب ؟ نوچ  وت  هصق  میتفگ :  ار  وا  ام  دوب  وا  رد  هچ  ره  اب  تی  هلحار  ناتسب  تفگ : 
رب نم  تسد  مدرک ، نوریب  تسد  نـم  .نـک  نوریب  تـسار  تـسد  دزد  يا  تـفگ :  ارم  هتـسشن و   (4) بهـشا یپسا  رب  دمآرب  يراوس 

مدمایب و نم  راپسب ، یبارعا  اب  هلحار  تعاس و  نیا  مه  ورب  تفگ :  دنگف و  نم  ندرگ  رد  درک و  ادج  رگید  یگنـس  هب  داهن و  یگنس 
وا لئاس  دوشن و  عیاض  وا  عیادو  هک  يادخ  نآ  ِناحبُـس  ُُهِلئاس  ُبَّیَُخی  ُهُِعیادَو َو ال  ُعَّیَُـضی  ْنَم ال  َناحبُـس  متفگ :  نم  .مدروآزاب  هلحار 

ُحورَت ًاـصامِخ َو  اوُدـْغَت  ُریَّطلا  ُقَزُرت  اـمَک  مُکَقَزََرل  ِِهلُّکَوَت  َّقَح    ِ هّللا یَلَع  ُْمتلَّکَوَت  َْول  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و  دوـشن ، بیاـخ 
یهت و اه  هلصوح  دنیآ  نوریب  اهنایشآ  زا  دادماب  ار ، ناغرم  هک  نانچ  دهد  يزور  ار  امش  لّکوت  ّقح  يادخ  رب  دینک  لکوت  رگا  ًاناِطب 

اهنایشآ اب  ماش  زامن 

.ُرپ اه  هلصوح  دنوش 
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تقادص تناما و 

(1) تقادص تناما و 

نیا رب  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  دـندمایب و  ربیخ ، زور   (2) تفای نامرف  لوسر  باحـصا  هلمج  زا  يدرم  هک :  درک  تیاور  دلاخ  نب  دیز 
، تسا هدرک  تنایخ  تفگ :  تسا !؟ هدرک  هچ  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ :  .دـینک  زامن  امـش  وا ، رب  منک  یمن  زامن  نم  تفگ :  .نک  زاـمن 

، دنتسجب وا  عاتم 

.دیزرا هن  مرد  ود  هک  ربیخ  لها  ِنآ  زا  وا  عاتم  نایم  رد  دوب  یکرْهُم 

یمیـس يرز و  وا  رد  دندروآ ، شیپ  ربیخ  تمینغ  و  دـش ، هداشگ  ربیخ  و  میتفر ، ربیخ   (3) تازغ هب  نوچ  هک :  دـنک  تیاور  هریرهوبا 
یمالغ مالـسلا -  هیلع  ار -  لوسر  میدـمآ ،  (4) يرُقلا يداو  هب  نوچ  .درک  تمـسق  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .عاـتم  هماـج و  زج  دوبن 
داتفویب اجرب  و  وا ، رب  دمآ  يریت  هاگان  تفرگ ، یم  زاب  لوسر  ياپ  راهچ  زا  راب  دوب و  هداتـسیا  وا  َمِعدُم  وا  مان  دندروآ ، هّیده  هب  هایس 

هب هک  داتـسرف  ناـقلخ  هب  ّقحب  ارم  هک  يادـخ  نآ  هب  هن ، تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  (5) ُهَّنَجلا َُهل  ًائینه  دـنتفگ :  هباحـص  .درمب  و 
تشپ رد  هک  میلگ  نآ  تسا ، نیا  فالخ 

ره دنتفرب ، دندینـشب  نیا  نوچ  هباحـص  .وا  نت  رد  دوش  شتآ  زا  یمیلگ  نآ  تمایق  يادرف  تمـسق  زا  شیپ  تفرگرب  تمینغ  زا  دراد 
ام رد  ددرگ و  شتآ  ادرف  نیا  هـک  دـیابن  راـهنز  هـّللا ! لوـسر  يا  دـنتفگ :  یم  دـندروآ و  یم  یلاود  (6) و  یکارِـش زا  يرّقحم  یکی 

.دچیپ

مدرم نیرتهب 

(7) مدرم نیرتهب 

زا ُُهلَمَع :  َنُسَح  ُهُرُمُع و  َلاط  ْنَم  لاـق :  ٌْریَخ ؟ ِساـّنلا  ُّيَا  هّللا ! َلوسر  اـی  تفگ :  درک و  لاؤس  ار  لوسر  یکی  هک :  دـیوگ  ربخ  يوار 
تفگ تسا ؟ رتب  هک  نامدرم  زا  تفگ :  .دوب  وکن  شلمع  دوب و  زارد  شرمع  هک  نآ  تفگ :  هّللا !؟ لوسر  يا  تسا  رتهب  هک  نامدرم 
کین هّللا ِ،  ِهَعاط  ِیف  ِرْمُعلا  لوُط  ِهَداعَّسلا  ُّلُک  ُهداـعَّسلا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  دـب  شلمع  دوب و  زارد  شرمع  هک  نآ  : 

وا لمع  هک  نآ  يادخ و  تعاط  رد  دشاب  رمع  يزارد  یتخب  کین  همه  یتخب و 
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.تشهب وا  رب  داب  اراوگ  - 5
.شفک دنب  كارِش :  - 6
 . ص 77 ج 5 ،  - 7
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: دیوگ رعاش  هک  نانچ  دوب ، نیا  فالخ  رب  وا  لاح  دوب  نیا  سکع  رب 

ار یسک  ندنام  رید  رد  تسا  ریخ  هچ 

[ ّرش  ] دنک تدایز  دنام  هک  نادنچ  هک 

قفانم نمؤم و 

(1) قفانم نمؤم و 

اهنت وچ  تفگ :  .مشاب  قفانم  هک  مسرت  یم  نم  ًاقفانُم ؛ َنوکَا  ْنَا  ُفاـخَا  ّینِا  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  لوسر  کـیدزن  هب  يدرم 
قفانم هک  ورب  تفگ :  یلب ! تفگ :  ینک ؟ زامن  یشاب 

رد هک  نانچ  تسا  نینمؤملاریما  ینمـشد  یتسود و  یکی  قفانم  نمؤم و  نایم  زا  نآ  هب  درک  ناوت  قرف  هک  تامالع  هلمج  زا  .يا و  هن 
نینمؤملاریما زا  دـنتفگ :  هک  ناشیا  زج  ّینادْـمَهلا و  ثِراحلا  ِنَع  دوراـجلا  ِنَع  شیَبُج  نب  ّرِز  نَع  تسا   (3) رتاوتم  (2) رهاظتم رابخا 

 : رگید ربخ  رد  و  ، (4) ٌِقفانُم ِّالا  َکُضِْغُبی  نِمؤم َو ال  ِّالا  َکُّبُِحی  ُهَّنَا ال  یّمُالا  ُّیبَنلا  ََّیِلا  َدِهََعل  ُهَّنِا  ربنم :  رب  تفگ  یم  هک  میدینـش  یلع 
یمکح تفگ :  يرتفا ، ِنَم  َباَخ  دَـق  ٌِقفانُم َو  ِّالا  ینُـضِغُبی  ٌنِمؤم و ال  ِّالا  ینُّبُِحی  ُهَّنَا ال  یّمُالا  یبّنلا  ناسل  یلع  یلاعت  هّللا  ُهاضق  ٌءاـضق 

دیوگ غورد  هک  ره  یِقفانم و  ِّالا  درادن  نمـشد  و  ینمؤم ، ِّالا  درادن  تسود  ارم  هک  یّما  ربماغیپ  نابز  رب  درک  یلاعت  يادـخ  هک  تسا 
.دوش دیمون  بیاخ و 

لیخب لام 

(5) لیخب لام 

هیلع تفگ :  وا  مه  و  یثراو ، ای  هثداح  هب  ار  لیخب  لام  هد  تراشب  ٍثِراو ؛ ْوَا  ٍثداحب  لـیخَبلا  َلاـم  رَِّشب  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  ... 
(6) لاجعتـسا لیخب  تفگ :  ءاینغالا  َباسِح  ِهَمایِقلا  ِیف  ُبِساـُحی  ِءارَقُفلا َو  َْشیَع  اینُّدـلا  ِیف  ُشیعَی  ِْرقَْفِلل  ٌلِْجعَتـسُم  ُلـیخَبلا  مالـسلا : 

نوچ سپ  دشاب ، نارگناوت  باسح  شباسح  تمایق  رد  و  دـشاب ، ناشیورد  یناگدـنز  نوچ  شیناگدـنز  ایند  رد  دـنک ، یم  یـشیورد 
.دوب رتب  لب  دوبن ، رتهب  ار  شبحاص  لخب  دشاب ، نینچ 

ص:197

 . ص 181 ج 5 ،  - 1
.هدننک يرای  رگیدکی ، تشپ  مه  اراکشآ ، رهاظتم :  - 2

.ددرگ نیقی  بجوم  هک  دنشاب  هدرک  لقن  ار  نآ  رایسب  نایوار  هک  يربخ  هدنیآ ، یپ  رد  یپ  رتاوتم :  - 3
.قفانم رگم  ار ، وت  درادن  نمشد  دراد و  تسود  نمؤم  اهنت  ار  وت  هک  دومرف  دهع  نینچ  نم  اب  یّما ص  ربمایپ  انامه  - 4
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.ندمآ يزیچ  لابقتسا  هب  باتش  اب  ندرک ، هلجع  نتشاداو ، باتش  هب  ار  يزیچ  لاجعتسا :  - 6
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ملع رد  يراکناهنپ 

(1) ملع رد  يراکناهنپ 

هک ره  ٍران ، ْنِم  ٍماِجِلب  ِهَمایِقلا  َمْوَی  َمِْجُلا  ِِهلْهَا  ْنَع  ًاْملِع  َمَتَک  ْنَم  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  دنک  تیاور  دوعـسم  هّللادبع  و 
.دننک وا  رس  رب  شتآ  زا  یماگل  تمایق  زور  شلها  زا  دنک  ناهنپ  یملع  وا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس 

(2) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس 

هک يزیچ  رتبجع  هب  ار  ام  هد  ربخ  هشیاع ! ای  تفگ :  رمع  هّللادبع  .مدش  هشیاع  کیدزن  رد  رمع  هّللادبع  اب  تفگ :  حابَر  یبا  نب  ءاطع 
همه وا  راک  تفگ :  يدید ، مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا 

هبِرق دیشوپرد و  هماج  تساخرب و  نیمز ، رب  هتفرگن  مارآ  ولهپ  زونه  تفخب ، دمآ و  رتسب  رد  دوب  نم  تبون  اهبـش  زا  یبش  دوب ، بجع 
هنیس شمشچ  بآ  هک  تسیرگب  نادنچ  زامن  رد  داتسیا و  زامن  رد  هگنآ  تخیرب ، رایـسب  بآ  درک و  وضو  نآ  زا  دوب ، هداهن   (3) بآ

هاگنآ درکب ، رت  شرانک  شمشچ  بآ  ات  تسیرگ  یم  درک و  یم  يادخ  يانث  دمح و  تسـشنب و  هگنآ  درکب ، رت  وا  هماج  شیپ  وا و 
وا .دناوخ  دادماب  زامن  هب  ار  وا  دمآ و  لِالب  دمآرب و  حبـص  ات  درکب ، رت  نیمز  شمـشچ  بآ  هک  تسیرگب  نادنچ  داهن و  نیمز  رب  رس 

، هدمآان هتشذگان و  هتشذگ و  دیزرمایب  وت  هانگ  یلاعت  يادخ  و  ییرگب ؟ یم  هّللا ! لوسر  يا  تفگ :  تفای ، نایرگ  ار 

یلاعت يادخ  و  میرگن ، ارچ  و  مشابن ؟ رکاش  هدنب  ار  يادخ  ًاروکش  ًادبَع  ُنوُکَا  الَفَا  تفگ : 

ْنَِمل ٌْلیَو  تفگ :  هگنآ   (4)« داعیملا ُِفلُخت  کَّنِا ال   : » هلوق یلا  ...ضرَالا » ِتاومَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِا   : » درک هلزنا  نم  رب  یتایآ  بشما 
دناوخب تایآ  نیا  هک  سک  نآ  رب  ياو  اهیف ، ْرَّکَفَتَی  َمل  اهَءَرَق َو 

! دنکن رّکفت  وا  رد  و 

رد هگنآ  يدرک ، كاوسم  لوا  یتساخرب ، بش  زامن  هب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  هک  درک  تیاور  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
 : يدناوخرب تیآ  نیا  يدیرگن و  نامسآ  فارطا 

ص:198
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.بآ کشم  َهبِرق :  - 3
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(1)« راّنلا َباذَع  انِقَف   : » هلوق یِلا  ...ِضرَالا » ِتاومَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِا  »

ترخآ ایند و 

(2) ترخآ ایند و 

میدا زا  هداهن  رس  ریز  رد  یـشلاب  هتفاب و   (3) هزاس زا  يزیچ  رب  دوب  هتفخ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی  هک :  دـیوگ  کـلام  سنا 
هباحص زا  یکی  هدرک ، رثا  وا  يولهپ  رد  هزاس  یتشرد  نآ  تساخرب و  لوسر  .دندمآرد  هباحـص  یتعامج  دوب ،  (4) فیل شوشح  هک 

ابید ریرح و  رب  رصیق  يرسک و  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  ییرگ ؟ یم  ارچ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .تسیرگب 

ُهَرخآلا اَنل  اینّدلا َو  مَُهل  تسا  كاب  هچ  تفگ :  هدش ! روجنر  نآ  زا  وت  ياهولهپ  هتفخ و  هزاس  رب  نینچ  نیا  وت  و  مّعنت ، هب  دنپسخ  یمن 
.ترخآ ار  ام  تسایند و  ار  ناشیا 

هیاسمه ّقح 

(5) هیاسمه ّقح 

هک سک  نآ  ره  و  دوبن ، نمیا  وا  ّرـش  زا  هیاسمه  هک  نآ  دشابن  نمؤم  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  درک  تیاور  هریرهوبا  و 
قح هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  .دشابن  نمؤم  وا  هیاسمه  شلام ، لها و  رب  هیاسمه  زا  دشابن  نمیا  هک  نتشاد  دیاب ]  ] هتـسب يارـس  ِرد  ار  وا 

رب هیاسمه 

و یهدب ، دهاوخ  ضرق  رگا  و  ینک ، يریگتـسد  دشاب  شیورد  رگا  و  ینک ، تباجا  دـناوخب  ترگا  هک  نآ  تفگ :  تسیچ ؟ هیاسمه 
زا راوـید  و  ییآ ، رـضاح  شی  هزاـنج  هب  دریمب ، رگا  و  یهد ، شتیزعت  دـسر  یتبیـصم  شرگا  و  ینک ، تـینهت  ار  وا  دـسر  يریخ  رگا 

ار وا  هک  ِّالا  دوب  ار  وت  هک   (6) تاخوبطم يوب  هب  یناجنرن  ار  وا  و  دنک ، عنم  وا  زا  داب  ات  يراینرب  وا  يارس  ِيالاب 

اهر وا ، زا  يراد  ناهنپ  ینکن  رگا  و  ینک ، بیصن  نآ  زا  ار  وا  يرخ  هویم  رگا  و  دیوش ، وا  تدایع  هب  دوش  رامیب  رگا  و  ینک ، بیـصن 
.دیآ وزرآ  ار  ناشیا  سپ  هک  دننیب  وا  ناکدوک  دنرب و  رد  هب  نآ  زا  يزیچ  وت  ناکدوک  ات  ینکن 

ص:199
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.قح کی  یکی  و  قح ، ود  یکی  و  دراد ، قح  هس  یکی  دنا ، هس  ناگیاسمه  تفگ :  هگنآ 

قح ود  هک  نآ  یـشیوخ و  ّقح  مالـسا و  ّقح  دراد و  یگیاسمه  قح  دـنواشیوخ ، ناملـسم  دـشاب  هیاسمه  دراد :  قح  هس  هک  نآ  اّما 
.سب دراد  یگیاسمه  ّقح  هک  كرشم  هیاسمه  دراد :  ّقح  کی  هک  نآ  .دراد و  راوج  مالسا و  ّقح  دشاب ، ناملسم  هیاسمه  دراد : 

و دـشاب ، هدرازآ  ارم  درازایب  ار  هیاسمه  هک  ره  یناذآ ؛ دَـقَف  ُهَراج  يذآ  ْنَم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  سنا  و 
اب هک  ره  و  دشاب ، هدرزآ  يادخ  درازآ  ارم  هک  ره 

.دشاب هدرک  رازراک  نم  اب  دنک  رازراک  هیاسمه 

ُْتنَنَظ یّتَح  راجلا  ِّقح  ِیف  ینیِصُوی  لیئَْربَج  یخَا  َلازام  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 

.دسر وا  هب  نم  ثاریم  هک  مدرب  نامگ  ات  هیاسمه  قح  رد  هدرک  ّتیصو  نادنچ  ارم  لیئربج  مردارب  یُنثِرَی ؛ ُهَّنَا 

ثیدح تخانش  نازیم 

(1) ثیدح تخانش  نازیم 

ِباتک یلَع  ُهوُضِرْعاَف  ٌثیِدَح  یّنَع  مُکاَتَا  اَِذا  هک :  دومرف  نینچ  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ...

تّجح يادخ و  باتک  رب  دیآ  امش  هب  نم  زا  یثیدح  نوچ  ِرادِجلا ؛ َضرُع  هب  اُوبِرْـضاَف  ِّالا  ُهُولَبقاَف َو  امُهَقَفاو  ْنِاَف  مُِکلوُقُع  ِهَّجُح  هّللا َو 
! ینز راوید  بناج  رب  ِّالا  ینک و  لوبق  دشاب  قباطم  رگا  ینک ، هضرع  لقع 

نداد خساپ  ندرک و  مالس 

(2) نداد خساپ  ندرک و  مالس 

ای نآ  زا  رتـهب  يدورد  هب  دـنتخاون  يدورد  هب  ار  امـش  نوچ   » (3)« ...اهوُّدُر ْوَا  اـْهنِم  َنَسْحَاـِب  اوُّیَحَف  ٍهَّیحتب  ُمتیّیُح  اِذا  َو   : » هیآ لـیذ  رد 
« ...دییوگ خساپ  نآ  دننامه 

مالسلا کیلع  و  یتفگ :  کیلع ، ٌمالس  یتفگ :  يدرک ، مالس  مالسلا -  هیلع  لوسر -  رب  ناناملسم  زا  یسک  نوچ  هک :  تسا  ربخ  رد 
مکیلع و مالسلا  یتفگ :  نوچ  هّللا ، همحر  و 

یتفگ هدایز  وا  نینچ  مه  هتاکرب  و  هّللا ،] همحر  مالسلا و  کیلع  و  یتفگ :  لوسر  ، ] هّللا ُهمحر 
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.يدوب هتفگ  سک  نآ  هک  باوج  رد 

کیلع و مالـسلا  دیوگ  نوچ  دنـسیونب ، هنـسح  هد  ار  وا  کیلع  ٌمالـس  دـیوگ :  ار  شردارب  نمؤم  هدـنب  نوچ  هک  دـیآ  یم  ربخ  رد  و 
...دنسیونب شتنسح  تسیب  هّللا  همحر 

ار نآ  هنسح  کی  دنک و  مالس  هک  دوب  ار  نآ  هن  دون و  دشاب ، هنـسح  دص  هدنهد  باوج  هدننک و  مالـس  نایم  زا  هک :  تسا  ربخ  رد  و 
وا ّدبال  دهد  باوج  هک  نآ  و  دومن ، تبغر  درک و  ریخ  نیا  رایتخا  درک و  ادتبا  وا  هک  دمآ  نینچ  نآ  يارب  دنتفگ :  .دـهد  باوج  هک 

دیاب باوج  ار 

...تسا دوخ  رایتخا  هب  هن  هک  تسا  یسک  تلزنمب  نداد و 

تمالس ات  يراد  شاف  مالس  اوُمَلْست :  َمالَّسلا  اوُْشفَا  مالسلا : -  هیلع  لوسر -  تفگ  نیا  يارب  دنداهن ، تمالس  يارب  عرش  رد  مالس  و 
و ِلِجاّرلا ، یَلَع  ِبِکاّرِلل  ُمالّـسلا  هک  مالـسلا ، هیلع  دومرف :  نآ  يارب  و  اِنتَّمِذـِل ، ٌنامَا  اِنتَّلِِمل َو  ٌهَّیحت  ُمالّـسلا  مالـسلا :  هیلع  لاق  .یباـی و 

نمیا هدایپ  زا  راوس  هک  نآ  يارب  هتـسشن ، رب  ندرک  دیاب  ار  هداتـسیا  هدایپ و  رب  ندرک  دیاب  ار  راوس  مالـس  تفگ :  ِدِعاقلا ، یلَع  ِِمئاْقِلل 
وا دشاب  هتفگ  هچنآ  ینک  در  وا  رب  نآ  لثم  ینعی  نامه ، ای  اهوُّدُرْوَا ؛ هتسشن ، هداتـسا و  نینچ  مه  .فئاخ و  راوس  زا  هداتـسیا  و  دشاب ،

.ییوگ زاب  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تّوبن  لیلد 

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تّوبن  لیلد 

سک چیه  ناکرـشم  زا  و  دندمآ ، دورف  ناناملـسم  دـمآ و  ورف  یلزنم  هب  دـش  راْمنَا  ینب  بِراُحم و  ءازغ  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  ...
دش و غراف  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .دمآ  یم  ناراب  و  تفرب ، یتجاح  ياضق  هب  تساخرب و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوبن  دیدپ 

اهنت دنامب  بناج  نآ  زا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .هدش  لیاح  دوب و  هدمآرد  دور  دیآ ، هاگرکشل  اب  ات  تساوخ 

رود زا  مالسلا -  هیلع  ار - ]  ] لوسر .درک  هاگن  ثِراحلا  ُنب  ُثِْریَوُح  هوک  رس  زا  .تسـشنب  یتخرد  ریز  رد  تفرب و  تشادن ، حالـس  و 
اهنت دوخ  باحـصا  زا  تسا  هتـسشن  اج  نآ  اهنت  هک  تسا  دمحم  نآ  ِِهباحـصَا ، ْنِم  َعَطَْقنَا  دَق  ٌدّمحم  اذه  تفگ :  ار  شباحـصا  دیدب ،

تشاد ربخ  لوسر  هک  هدیشکرب -  هتفرگ و  تسد  هب  ریشمش  دمایب  .مشکنب  ار  وا  رگا  داشکب  ارم  يادخ  ُْهُلْتقَا ؛ َْمل  ْنِا    ُ هّللا َِینَلَتَق  هدش ،
هک نم  زا  ار  وت  یّنِم ؛ َکُعَنْمَی  ْنَم  تفگ :  غیت ، اب  دوب  هدیسر  وا  رس  هب  - 
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َْنب َثریَوُح  ینِفکا  ّمهّللا ]  : ] تفگ هگنآ  دنک ، تیامح  وت  زا  ارم  یلاعت  يادـخ  هّللا ، تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـنک ؟ تیامح 
دمایب و يا  هتـشرف  دنز ، لوسر  رب  ات  دروآرب  غیت  هگنآ  .یهاوخ  هچ  ره  هب  ارم  نک  تیافک  درم  نیا  ّرـش  ایادخراب  َتئِـش ؛ اِمب  ِثِراحلا 
داتـسیاب و وا  رـس  رب  تفرگرب و  غیت  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .داـتفیب  شتـسد  زا  غیت  دـمآرد و  ور  هب  وا  دز و  وا  فـتک  ناـیم  رب  يرپ 

وت زا  ارم  هک  تسین  سک  َکـْنِم ؛ ینُعَنْمَی  َدَـحَا  ـال  تفگ :  دـنک ؟ تیاـمح  نم  زا  هک  ار  وـت  نوـنکا  یّنِم ؛ َکـُعَنْمَی  ْنَم  َنـآلَا  تفگ : 
، يورب ات  مهد  وت  اب  غیت  ات  تسوا  لوسر  دّمحم  تسا و  یکی  يادـخ  هک  هد  یهاوگ  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دـنک  تیامح 

.منکن يرای  وت  رب  ار  سک  منکن و  رازراک  وت  موق  وت و  اب  زگره  هک  منک  دهع  وت  اب  نکل  و  میوگن ، نیا  تفگ : 

هیلع لوسر -  .يرتـهب  نم  زا  وت  هک  يادـخ  هب  یّنم ؛ ٌْریَخ  َْتنَـال    ِ هّللاَو تفگ :  دتـسب و  غیت  وا  .داد  وا  هب  غیت  مالـسلا -  هیلع  لوـسر - 
نم لاح  ره  هب  کنم ؛ کلذب  ُّقَحَا  اَنَا  تفگ :  مالسلا - 

غیت َکَْلیَو ، دنتفگ :  ار  وا  دش ، شباحصا  اب  ثریَوُح  .مشاب  هب  وت  زا  هک  نآ  هب  مرتراوازس 

 : تفگ دنگفیب ؟ ار  وت  هک  نآ  یب  يداتفویب  ارچ  و  يدیناهرن ، وا  تسد  زا  ار  یناهج  يدزن و  غیت  ارچ  يدش ، دّمحم  رس  هب  هدیـشکرب 
غیت دّمحم  و  داتفویب ، نم  تسد  زا  غیت  دنگفیب و  ارم  دز و  نم  تشپ  رب  يزیچ  دـمایب و  یـسک  یتشادـنپ  مدروآرب ، غیت  نم  هک  اج  نآ 

رگا و  تفرگرب ،

مالسا تفگ :  ارم  دوب ، رتدرمناوج  نم  زا  وا  و  درکن ، نکل  یتسناوت و  دشکب  ارم  هک  یتساوخ 

دورو منکن ، يرای  وا  رب  ار  سک  منکن و  لاتق  وا  اب  زین  هک  مدرک  دهع  نکل  و  مدرکن ، لوبق  .رآ 

... (1) داد ربخ  ار  هباحص  لاح  نیا  زا  دمآ و  هاگرکشل  اب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دش  نکاس 

هّللا لیلخ  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هّللا (2) لیلخ  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هب لام  .دنزرف  لام و  ناج و  نت و  هب  درک  ناحتما  ار  وا  هک  تفگ  دوخ  لیلخ  نآ  يارب  ار  میهاربا  یلاعت  يادخ  دـنتفگ :  تراشا  لها 
...تفگ دوخ  لیلخ  ار  وا  یلاعت  يادخ  داد ، نامحر  يادخ  هب  ناج  و  داد ،  (3) نارین هب  نت  و  داد ، نابرق  هب  دنزرف  و  داد ، نامهم 

[ درک يوریپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  فینح  نید  زا  [ ؛» ًافینَح َمیهاربِا  َهَِّلم  َعَبَّتا  َو   : » ُُهلْوَق و 
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و ندرک ، كاوسم  و  قاشنتـسا ، و  تسا ، هضمـضم  تسا :  رـس  رد  هچ  نآ  اّما  نت ، رد  جنپ  رـس و  رد  چنپ  تفگ :  زیچ  هد  رد  دنتفگ : 
.دوب زارد  يوم  هک  ار  نآ  دشابن  دیلوشب  يوم  ات  ندرک  زاب  رس  قرف  و  ، (1) براشلا ُّصَق 

، تسا ّتنـس  هلمج  نیا  و  نتفرگ ، نخان  و  ندرک ، كاپ  لـغب  يوم  و  ، (2) هناع ْقلَح  و  ندرک ، هنتخ  و  تساجنتـسا ، نت :  هناگ  جـنپ  و 
.دشاب رتیلوا  مومع  رب  ندرک  لمح  و  ْغُوُلبلا ، َدَْعب   (3) ناتِخ اجنتِسا و  رگم 

دیشّرلا نوراه  هب  لولهب  تحیصن 

(4) دیشّرلا نوراه  هب  لولهب  تحیصن 

(5) باّجُح دوب و  یجدوه  رد  نوراه  و  جح ، فقاوم  یضعب  رد  دیسر  دیـشرلا  نوراه  کیدزنب  لولهب  زور  کی  هک  تسا  ربخ  رد  و 
  ِ- هّللا َلوسر  ُْتیَاَر  لاق :  ُهَّنَا  ٍنالُف  ْنَع  ٌنالُف  ْنَع  یبَا  ینَثَّدَح  تفگ :  دـمآرب و  ییالاب  هب  لولهب  .دـندنار  یم  دـندز و  یم  ار  مدرم  وا 

مدـید ار  يادـخ  لوسر  تفگ :  ٌدْرَط ، ٌبْرَـض َو ال  َكانُه  ْنُکَی  َْمل  َُهل َو  ٍراـمِح  یلَع  ِناـکَْملا  اذـه  یف  مَّلَـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
یم نیا  وا  هک  تسیک  نیا  هک  دیسرپ  نوراه  .دندنار  یمن  دندز و  یمن  ار  سک  دوبن و  يدرط  یبرض و  هتسشن ، يرخ  رب  ياج  نیرد 

 : تفگ .تسا  لولهب  دنتفگ :  دیوگ ؟

یم تسار  تفگ :  نوراه  .تفگ  زاب  ربخ  نیا  یتفگ ؟ هچ  تفگ :  .دندرب  نوراه  شیپ  ار  وا  دنتـشادب ، جدوه  .دـیرآ  نم  شیپ  ار  وا 
ْلِقَْتنَیس ٍبیرَق  ْنَع  َْکَیِلا َو  َلَقَْتنا  َُّمث  َكِْریَغ  ِدَی  ِیف  َناک  َكِدَی  ِیف  يّذلا  َّنِا  تفگ :  وگ ، رـصتخم  لولهب و  يا  نک  ظعو  ارم  .ییوگ 

زا بیرق  نع  داتفا ، لقن  وت  هب  ناشیا  زا  دوب  نارگید  تسد  رد  یهاشداپ  کلم و  نیا  زا  تسوت  تسد  رد  هچ  نآ  َكِْریَغ ، یِلا  َکـْنَع 
تمـسق ناشیورد  رب  تفگ :  .مهاوخن  تفگ :  .دـیهد  وا  هب  رانید  رازه  دـیورب  تفگ :  تسیرگب و  نوراـه  .دـتفا  لـقن  يرگید  هب  وت 

...تشذگب یناسر و  نآ  ِدنوادخ  اب  وت  هک  دشاب  نآ  رتیلوا  تفگ :  .نک 
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یشوپ ّرس  یتسدگنت و 

(1) یشوپ ّرس  یتسدگنت و 

وا یتشاد و  هتشاذگورف  دوخ  لاح  هدرپ  یتفگن و  سک  اب  گنن  مان و  لّمحتم ، شیورد  دوب  يدرم  هک  تسه  نیحلاّصلا  تایاکح  رد 
ياضر اوه و  عبات  ار  موق  ار و  دوخ  يا و  هیاسمه  ار  دنزرف  نآ  یتشاد  تسود  سب  هک  تشاد  یکدـنزرف  رگناوت ، دوب  يا  هیاسمه  ار 

ات درک  فّقوت  اج  نآ  كدوک  دوب ، شتآ  رـس  رب  یگید  ار  ناشیا  دـش و  شیورد  هیاـسمه  هناـخ  رد  كدوک  نیا  يزور  یتشاد ،  ] وا
نآ .دندادن  يزیچ  ار  هیاسمه  كدوک  نآ  دـندروخب و  نآ  زا  وا  ناکدوک  هناخ و  لها  ار  درم  نآ  دـنتفرگورف و  شتآ ] زا  گید  نآ 

دوب ماعط  عاونا  دندوب و  هتخاس  خبط  هنوگ  دنچ  هناخ  رد  تفر و  ردپ  َِرب  هناخ  اب  گنتلد و  تشگرب  اج  نآ  زا  كدوک 

نالف هک  دیاب  یم  نآ  ارم  .دیاب  یمن  چیه  تسه  ار  امش  هک  نیا  زا  ارم  تفگ :  كدوک  ار ، ناشیا 

دـش روجنر  .نآ  زا  تساوخن  چیه  دندرک ، ضرع  وا  رب   (2) خیبط عاونا  رایـسب  .دندادن  ارم  دندروخب و  نم  شیپ  تخپ و  یم  هیاسمه 
، اشاح تفگ :  دشاب ؟ جنر  وت  زا  ارم  هک  دیاش  یشاب ، نم  هیاسمه  وت  خیـش  يا  تفگ :  دناوخب و  ار  درم  حلاص  نآ  داتـسرف و  سک  و 

داتفا اجک  زا  ارچ و 

نم ّـالا  ندرک و  اراکـشآ  ییاـمرف  یم  وـت  هک  تسا  يّرـس  نیا  تفگ :  (3) و  یتعاس دـنامورف  درم  .تفگب  وا  اـب  هّصق  تیاکـش ؟ نیا 
هلاون یلیخب  يارب  هن  نم  .یمدرکن  اراکشآ  ّرس  نیا  زگره 

حابم ار  امـش  تسا و  هدرکب  حابم  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  دوب  یماعط  نآ  هک  دـناد  يادـخ  هک  نآ  يارب  نکل  مدادـن و  وت  كدوک  هب 
رد هک  دشاب  یماعط  و  هّللا ِ،  َناحبس  ای  تفگ :  درم  .تسین 

َْریَغ ٍهَصَمْخَم  ِیف  َّرُطـضا  نَمَف   : » دـناوخرب وا  .تسا  مادـک  نآ  تفگ و  .یلب  تفگ :  دـشابن ؟ لـالح  ار  اـم  دـشاب و  لـالح  ار  وت  عرش 
[. دوبن حابم  ار  امش  و   ] دوب حابم  ارم  دوب و  يرادرم  مدروخ  یم  نم  هچنآ  هک :  ار  وا  تفگ  »(4) ؛ ٌمیحَر ٌروُفَغ    َ هّللا َّنِاَف  ٍمثِال  ٍِفناجتُم 

درم هگنآ  .یتفگن  زگره  وت  ربخ و  یب  نم  هدیـسر و  اج  نیا  وت  لاوحا  نم و  یگیاسمه  رد  وت  تفگ :  دـش و  لد  روجنر  رگناوت  درم 
(6) تفای نامرف  نوچ  .دیشخبب  درک و   (5) تمـساقم وا  اب  کلم  لام و  زا  تشاد  هچنآ  ات  دوشن و  نوریب  يارـس  زا  هک  داد  دنگوس  ار 

ام دنتفگ :  .دندید  باوخ  رد  ار  وا 
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.مدرک و هیاسمه  اب  هک  تاساوم  نآ  هب  درک  تمحر  نم  رب  ِراجلا ، ِهاـساوُمب  ینَمِحَر  تفگ :  درک ؟ هچ  وت  اـب  يادـخ  َکـِب    ُ هّللا َلَـعَف 
.تسا میظع  یتیآ  هک  ینادب  ات  مدروآ  نآ  يارب  تسین ، قیال  هچ  رگا  تیاکح  نیا 

گرزب یتیآ 

(1) گرزب یتیآ 

ار نآ  دوب  يداو  و  هناکُر ، وا  ماـن  دوب   (2) ناکاّتف ناعاجـش و  هلمج  زا  كرـشم و  مشاه  ونب  زا  دوب  يدرم  هک :  دـنک  تیاور  همامأوبا 
.يدینارچ یم  دنپسوگ  اج  نآ  وا  يدندناوخ  مَِضا  يداو 

وا نوچ  هناکُر  .دنپـسوگ  نایم  رد  دید  ار  درم  نیا  .دش  ورف  يداو  نآ  هب  اهنت  دمآ  رد  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی 
ارم هک  ینک  یم  يوعد  یهد و  یم  مانـشد  ار  ام  نایادخ  هک  ییوت  دمحم  يا  تفگ :  ار  وا  درمـش ، یتمینغ  یتصرف و  اهنت ، دـیدب  ار 

ات ناوخب  ار  تیادخ  وت  نکل  یمتـشکب و  ار  وت  نم  تسه ، یـشیوخ  وت  ام و  نایم  زا  هک  یتسنآ  هن  رگا  میکح ؟ زیزع و  تسا  ییادخ 
رگد يراک  نکل  و  تبارق ، يارب  ار  وت  مدرک  اهر  نم  دناهرب  نم  زا  ار  وت 

ارم وت  رگا  ار ،  (3) يّزع تـال و  نم  تسا و  میکح  زیزع و  هک  یناوخب  ار  تیادـخ  وت  يریگ و  یتشک  نم  اـب  هک  ینک  راـیتخا  .منکب 
.ار وت  نم  نادنفسوگ   (4) رایخ زا  دنفسوگ  هد  ینگفیب 

هک دنگفا  وت  يادخ  ارم  يدنگفا ، وت  هن  ارم  تفگ :  وا  تسشن ، وا  هنیس  رب  دنگفیب و  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دنداد ، رارق  نیا  رب 
، دـنتفرگب منک  تسیب  دنپـسوگ  ینگفیب  ارم  رگا  میریگ ، یتـشک  راـب  رگد  ینک  طاـشن  رگا  نکل  و  درواـین ، نیمز  رب  نم  تـشپ  سک 

لوسر .منک  یس  هب  دنفسوگ  میریگب و  راب  رگد  تفگ :  درک و  تعافش  .دنگفیب  ار  وا  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

َکَنأَش ، (5) نالذـخ ارم  يّزع  تـال و  دـنک و  یم  ترــصن  ار  وـت  وـت  يادـخ  تـفگ :  هناـکُر  .دـنگفیب  ار  وا  زاـب  مالــسلا -  هـیلع  - 
هیلع لوسر -  رَِبب ، نیزگب و  یهاوخ  هچنآ  زا  کنیا  دنپسوگ  (6) مَنَغلِاب

هب رآ  ناـمیا  مراد ، ینازرا  وت  هب  زیچ  نآ  نم  یهاوخ و  یم  يزیچ  رگا  نکل  و  تسین ، تجاـح  وت  دنپـسوگ  هب  ارم  تفگ :  مالـسلا - 
ات منیب  نم  هک  دیاب  یتیآ  تفگ :  .یناهرب  خزود  زا  ناج  ات  ادخ 
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 . ص 83 ج 7 ،  - 1
.تسیرورت زورما  حالطصا  هب  هدننک  هلمح  هدنریگ و  هاگانب  كاّتف :  - 2

.برع ّتیلهاج  نارود  ياهتب  زا  تب  ود  مان  يّزع :  تال و  - 3
.بختنم هدیزگرب و  رایخ :  - 4

.ندرکن ددم  يرای ، نتشاذگورف  نالذِخ :  - 5
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.تسا دنفسوگ  وت  راک  دزم  مهس و  - 6
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يداو هنارک  رب  درک  هاگن  هناکر  دـنک ؟ ادـیپ  ات  مهاوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  میامن و  زاب  نم  هک  یهاوخ  تیآ  هچ  تفگ :  مرآ ، نامیا 
ات مهاوخ  تفگ :  .مامت  ياه  هخاش  اب  گرزب  دوب  یتخرد 

اب مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـنامب ، ياجرب  همین  کی  دـیآ و  وت  شیپ  همین  کی  دوش ، همین  ود  هب  ات  ییامرفب  یناوخب و  ار  تخرد  نآ 
ار يادـخ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  درک ، لوبق  وا  .درآ  نامیا  دـنکن و  فـالخ  وا  دـهد  ودـب  يادـخ  تیآ  نیا  رگا  هک  درک  دـهع  وا 

خاش اب  دمآ  وا  شیپ  دناوخب  ار  تخرد  همین  مالسلا -  هیلع  لوسر -  تفاکـشب و  ار  تخرد  نآ  درک و  تباجا  یلاعت  يادخ  دناوخب ،
يامرفب دّمحم  ای  تفگ :  هگنآ  .تسا  گرزب  یتیآ  ٌهمیظع ؛ ٌهیآ  تفگ :  هناکُر  .داتسیاب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  شیپ  خیب  گرب و  و 
نانچمه دـش و  مه  اب  دـش و  دوخ  ياج  هب  تخرد  همین  ات  درک  اعد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .ددرگ   (1) مئتلم دور و  دوخ  ياج  اب  اـت 

دیسرتب و دمحم  زا  هناکر  دنیوگ :  شیرق  نانز  هک  ار  نآ  سرت  مراین ، نامیا  نم  نکل  تسا و  گرزب  یتیآ  تفگ :  درم  .دوب  هک  دش 
نیا رایخ  زا  دنپسوگ  یس  نکل  و  دروآ ، نامیا 

هباحص .درک  اهر  ار  وا  تسین و  تجاح  دنپـسوگ  هب  ارم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .ربب  تسا و  وت  قح  هک  نیزگب  نادنپـسوگ 
يداو زا  دندید  ار  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دندرک  هاگن  دنتفرب  یبناج  هب  یهورگ  ره  .دندش  لوغـشم  لد  دنتفای  یمن  ار  لوسر  نوچ 

كاّتف تسه  یکرشم  يداو  نیا  رد  يدشورف و  يداو  نیا  هب  اهنت  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ  .دمآ  یم  رب  مَِضا 

.میدیسرت یم  وت  رب  وا  زا  ام  لاّتق 

وت يادخ  تفگ :  یلاعت  يادخ  هک  نآ  زا  سپ  ساّنلا ؟ َنِم  َکُمِـصْعَی    ُ هّللاَو َّیلَع ،   ُ هّللا َلزنَا  ام  َدـَْعب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
.دهدن هار  وت  رب  ار  ناشیا  نارفاک و  زا  دراد  هاگن  ار 

رفعج ندیسر  ربیخ ، حتف  هدژم :  ود 

(2) رفعج ندیسر  ربیخ ، حتف  هدژم :  ود 

راک رد  دندرک  تروشم  دنتسشنب و  رگیدکی  اب  ناکرشم  دوب ، هّکم  هب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  مالسا  تیادب  رد  دنتفگ :  نارّـسفم 
دیاب  (3) اذیا تسوا  یگیاسمه  رد  هک  ار  نانآ  ام  زا  یکی  ره  دـنتفگ :  دـننک ، رهق  دـنزادنارب و  هنوگچ  ار  ناشیا  هک  نآ  ناناملـسم و 

دیاب جنر  ندرک و 
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.هدمآ مه  هب  هتسویپ ، مه  هب  ِمئَتُلم :  - 1
 . ص 105 ج 7 ،  - 2
.ندرک ّتیذا  ءاذِیا :  - 3
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یتعامج دنتشگرب و  دندوب  رت  نیقی  فیعض  هک  نامدرم  یضعب  ات  دنتفرگ  تسد  رب  ینعم  نیا  .دندرگرب  دّمحم  زا  هک  دشاب  ات  ندومن 
ار ناشیا  دید ، باحـصا  جنر  نآ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .درک  تیامح  بلاطوبا  شّمع  مالـسلا -  هیلع  ار -  لوسر  دندنامب و 

تیاـمح هب  تسا  يدرم  دـنکن و  ملظ  لداـع و  تسا  يدرم  هشبح  هاـشداپ  هک  نتفر  هشبح  هب  ندرک و  دـیاب  ترجه  ار  امـش  تـفگ : 
دشاب و اطع »  » هشبح نابز  هب  نیا  دوب و  همَحْـصَا  وا  مان  مان و  نیا  هب  تساوخ  ار  یـشاجن  .دنک  ملظ  امـش  رب  سک  ات  دـنکن  اهر  کین ،
دنتساخرب و درم  هدزای  .مجع  ناهاشداپ  مان  يرسِک »  » تسا و مور  ناهاشداپ  مان  رصیق »  » هک نانچ  دشاب  هشبح  ناهاشداپ  مان  یـشاجن 

نب بعـصُم  هبتُع و  نب  هفیذحوبا  فوع و  نمحرلادبع  دوعـسم و  هّللادـبع  ماّوع و  ریبز  دوب و  ناّفع  نامثع  .دـنتفر  اج  نآ  نز و  راهچ 
یتشک دـنتفر و  ایرد  هب  اضیب  نب  لیَهُـس  ورمع و  نب  بطاح  هعیبر و  نب  رماع  نوعظم و  نب  ناـمثع  دـسالادبع و  نب  همَلَـسوبا  ریمُع و 

ثَْعبَملا َنِم  ٍسْمخ  ِهنس  ْنِم  دوب  بجر  هام  رد  نیا  رانید و  مین  هشبح  نیمز  ات  دنتفرگرب 

هشبح هب  درم  ود  داتشه و  ات  دنتفر  یم  هورگ  هورگ  ناناملـسم  نآ  زا  سپ  تفرب و  بلاط  یبا  نب  رفعج  هگنآ  .دوب  لوا  ترجه  نیا  و 
دنداتـسرفب و وا  تسد  رب  ایادـه  غلبم  دنداتـسرفب و  ار  صاعلا  نب  ورمع  دـنتفای  ربخ  شیرق  نوچ  .ناکدوک  نانز و  زا   (1) نورب دنتفر 

دندرک سامتلا 

ناشیا درکن  شوگ  ار  ناشیا  نخس  یشاجن  دهج ، زا  دندرک  ندرک  دنتـسناوت  هچنآ  دنتفرب و  نوچ  .دتـسرف  هّکم  اب  ار  ناشیا  هک  وا  زا 
ٍراد ِْریَخ  ِیف  دندرک  ماقم  اج  نآ  ناناملسم  دیمون و  (3) و  بیاخ دنتشگزاب  ناشیا  ار و  شباحصا  صاعورمع و   (2) ینعا درک ، در  ار 

دنتفرگ و توق  ناناملسم  دش و  دنلب  شراک  درک و  ترجه  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  هاگ  نآ  ات   (4) ٍراوِج ِنَسْحَا  و 

یبا تنب  هبیبح  ات  ّيرمـضلا  هّیما  نب  ورمع  تسد  رب  یـشاجن  هب  تشون  همان  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .ترجه  زا  دیـسر  مشـش  هب  لاس 
دوخ رهوش  اب  وا  دهاوخب و  وا  يارب  ار  نایفُس 

.دنتسرف وا  شیپ  اب  ات  تساوخ  رد  دندوب  اج  نآ  هک  ار  یناناملسم  (5) و  دوب هتفای  نامرف  اج  نآ  شرهوش  .هشبح  هب  دوب  هدرک  ترجه 

داتسرف و نایفُس  یبا  تنب  هبیبح  ُّما  کیدزن  هب  ههَْربَا  وا  مان  دوخ  نآ  زا  ار  یکزینک  یشاجن 
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...زا ریغ  زا :  نورب  - 1
.نم روظنم  دصق و  ینْعَا :  - 2

.دیماان بیاخ :  - 3
.یگیاسمه نیرتوکین  رد  هناخ و  نیرتهب  رد  - 4
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ات وگب  ورب و  تفگ :  داد و  كزینک  نآ  هب  تراشب  هب  تشاد   (1) يدقِع هبیبح  ُّما  .دهاوخ  یم  ار  وا  يادخ  لوسر  هک :  ار  وا  داد  ربخ 
درک لیکو  هب  ار  يو  وا  داتسرفب ، ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  وا  .دهد  وا  هب  ارم  هک  منک  لیکو  ار  وا  نم  ات  نم  شیپ  دتـسرف  یلیکو 

دهد لوسر  هب  ار  وا  ات 

نیا تسد  هب  دندروایب و  رانید  دصراهچ  ات  داتسرف  سک  .دوب  یشاجن  درک  هبطخ  لوسر   (2) لَِبق زا  هک  نآ  رانید و  دصراهچ  رهم  رب 
 : تفگ كزینک  داد ، ههَْربَا  هب  تـفرگرب و  راـنید  هاـجنپ  اـج  نآ  زا  وا  درب  هبیبـح  ُّما  شیپ  رز  وا  نوـچ  .داتـسرف  هبیبـح  ما  هـب  كزینک 

رانید هاجنپ  نآ  دوب و  هتفرگ  وا  زا  هک  دقع  نآ  مهد و  وت  اب  ما  هتفرگارف  هک  زین  نآ  وت و  زا  مناتـسن  چیه  هک  تسا  هدومرف  ارم  هاشداپ 
نامیا نم  .دـشابن  سک  رتکیدزن  وا  هب  نم  زا  میوا و  راد  هماج  مکلم و  ّصاـخ  راکتمدـخ  نم  هک  نادـب  تفگ :  ار  وا  داد و  زاـب  وا  هب 

تّوبن یلاعت و  يادخ  هب  مراد 

يادـخ لوسر  هب  نوچ  هک  تسا  نآ  وت  زا  نم  سامتلا  تسا و  هداتـسرف  وا  هب  هچنآ  هب  و  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم -  دـمحم 
تینهت ار  هبیبح  ُّما  دـندمایب و  ات  دومرف  ار  دوخ  نانز  یـشاجن  هگنآ  .مراد  ّتنم  تفگ :  وا  .یناـسرب  وا  هب  نم  ّتیحت  مالـس و  یـسر ،

اه هیدَه  دندرک و 

هک لوسر  هباحـص  یتعامج  بلاط و  یبا  نب  رفعج  اـب  ار  هبیبح  ُّما  تخاـسب و  یتشک  ود  هگنآ  اـهزیچ و  عاونا  (3) و  بیط زا  دندروآ 
مالسلا هیلع  لوسر -  دندیسر و  هنیدم  هب  ات  دندمآ  کشخ  هب  دنتشاذگب و  ایرد  دندمایب و  ناشیا  درک و  لیـسگ  دندوب  هدنام  اج  نآ 

تقو نآ  رد  - 

هیلع یلع -  نینمؤملاریما  دیـسرب ، اـمهیلع -  هّللا  همحر  بلاـط -  یبا  نب  رفعج  نوـچ  هک  داـتفا  ناـنچ  قاـفّتا.دوب  ربـیخ   (4) تازغ هب 
دوب هداشگ  ربیخ  دوب و  ربیخ  تازغ  هب  تقو  نآ  رد  مالسلا - 

حتف هب  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  دروآ  تراشب  دمآ و  درم  .هدروآرب  یلاعت  يادخ  حتف  نآ  و 

اَمُهِّیَِاب يردَا  ناتَحرف ال  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .رفعج  مودـق  هب  ار  لوسر  دروآ  تراـشب  دـمآ و  يرگید  هار ، نآ  زا  ربیخ و 
هب منادن  رفعَج ؟ ندمآ  هب  ای  ربیخ  حتف  هب  مشاب ؟ رتمّرخ  مادک  هب  هک  مناد  یمن  هک  تسا  یمّرخ  ود  ٍرَفْعَج ؛ ِموُدُِقب  ْمَا  َربیخ  حتَفب  ُّرَُـسا : 

نیا تسد  رثا 

.ردارب نآ  مودق  مدق و  هب  ای  مشاب  رت  هنامداش  ردارب 

یلع نسح  تدالو  هب  داد  تراشب  نیا و   (5) دنع دمآ  رگید  يرّشبم  هک :  تسا  ربخ  رد  و 

ص:208

.دنب ندرگ  دْقِع :  - 1
.فرط زا  يوس ، زا  لَِبق :  زا  - 2
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.رطع شوخ ، يوب  بیِط :  - 3
.گنج هوزغ :  - 4

.ماگنه دزن ، دنع :  - 5
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(1)؟ رَّبَش ِهَدالوب  ْمَا  تفگ :  تخانش و  رگید  یتراشب  ار  نآ  مالسلا -  هیلع  - 

هدش تخس  ياهلد 

(2) هدش تخس  ياهلد 

.دنتـسیرگب ناشیا  دندناوخ ، ناشیا  رب  نآرق  یناوخ ، ام  رب  نآرق  زا  يزیچ  دنتفگ :  دندمآ و  نمی  زا  یتعامج  قیّدص  رکبوبا  دهع  رد 
.دش تخس  ام  ياهلد  نونکا  اُنبُوُلق ، ْتَسَق  َنآلاَف  میتسیرگ ، یم  میدینش  یم  نآرق  نوچ  میدوب ، نینچ  زین  ام  لّوا  تفگ :  رکبوبا 

حازم

(3) حازم

يرعشا .دُوب  هیْحِّللا  ُفیثک  يرعشا  دوب و  نیضراعلا  فیفخ  یلزتعم  دنک و  هرظانم  ات  دمآ  رـضاح  يرعـشا  اب  یلزتعم  زور  کی  دنیوگ 
لق ال  : » داد باوج  یلاح  یلزتعم  ًادِـکَن » ِّالا  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذـّلا  ِّهبَر َو  ِنذِِاب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَبلا  َو   : » تفگ ضیرعت  ِلیبس  رب 

«. ِثیبَخلا ُهَْرثَک  َکَبَجْعَا  َْول  ُّبیّطلا َو  ُثیبخلا َو  يوَتسَی 

تمایق رون 

(4) تمایق رون 

هماج ام  زا  یـضعب  هک  میدوب  نانچ  یگنهرب  زا  میدوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  افعـض  یتعامج  اـم  هک :  دـنک  تیاور  يردُـخ  دیعـسوبا 
نآ نوـچ  .داتـسیاب  دـمآرد و  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .میدرک  یم  عامَـس  اـم  دـناوخ و  یم  نآرق  اـم  زا  یکی  دیـشوپ و  یم  یـضعب 
هّللا لوسر  يا  دنتفگ :  امش ؟ دیراک  هچ  رد  تفگ :  درک و  مالس  ام  رب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دش  شوماخ  دیدب  ار  لوسر  هدنناوخ 

هک دندومرف  ارم  هک  دندروآ  دیدپ  ار  یتعامج  نم  تّما  رد  هک  هّلل  دمحلا  تفگ :  .مینک  یم  عامس  ام  دناوخ و  یم  نآرق  ام  زا  يراق 
هب درک  تراشا  هگنآ  .درک  ربارب  ام  اب  نتسشن  رد  ار  نتشیوخ  تسشنب و  ام  نایم  رد  دمایب و  هاگنآ  .نک  ربص  نیشنب و  ناشیا  اب 

ص:209

يارب ار  ماـن  ود  نآ  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  ع )  ) یـسوم ردارب  ع   ) نوراـه نادـنزرف  ماـن  ریَبُـش  رَّبَـش و  رَّبَـش  دـّلوت  تدـالو و  هب  اـی  - 1
(. دیزگرب ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  شنادنزرف 
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َکیلاعَـص اوُرِـشبَا  تفگ :  دـیرگن و  اـم  رد  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .میدـمآرد  لوـسر  درگ  اـم  .دـیوش  هقلح  نم  درگ  هک :  تسد 
زا شیپ  تمایق  يادرف  تمایق ، زور  مامت  رون  هب  هدرک  ترجه  ناشیورد  يا  ار  امـش  داب  تراشب  ِهَمایِقلا ، َمْوَی  ماّتلا  روُّنلاـب  َنیرِجاـهملا 

.دشاب لاس  دصناپ  نآ  رادقم  هک  زور  مین  هب  دیوش  تشهب  هب  نارگناوت 

وت يارب  نم  تمحر  .وت  رب  نم  فیلکت  نم ، باتک 

(1) وت يارب  نم  تمحر  .وت  رب  نم  فیلکت  نم ، باتک 

 ِ هّللا ِمِسب  ُهَّنِا  َناْمیَلُس َو  ْنِم  ُهَّنِا  تشونب  .سیقلب  هب  سیون  همان  تفگ :  ار  فصآ  نامیلس 

.داهن ندرگ  دروآ و  مالـسا  دمآ و  نامیلـس  تخت  شیپ  دناوخرب و  تشادرب و  وا  .تخادنیب  دربب و  داد و  دـهده  هب  میحَّرلا ، ِنمحَّرلا 
فصآ هدنسیون  دوب و  نامیلس  هدننک  الما  هک  اج  نآ 

ِملق ملق  هک  اج  نآ  بجع  هچ  دش ، زیچان  سیقلب  رفک  هلاس  داتفه  هک  دمآ  دیدپ  تمارک  نادنچ  سیقلب ، هدـنناوخ  دـهده و  هدـنرب  و 
هدنناوخ لیربج ، هدـنرآ  دـشاب ، یلوم  هدـننک  الما  .دـشاب  تمحر  تیادـه  هنازخ  زا  دادـم  دـشاب و  تیاعر  ِحول  حول  دـشاب و  تیانع 

سیلبا هسوسو  هلاس  داتفه  هک  دیآ  دیدپ  تمارک  ینادنچ  هک  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم -  دّمحم 

باـتک هچنآ  وت ، يارب  تسا  نم  تمحر  یکی  و  وت ، رب  تسا  نم  فیلکت  یکی  نم ، باـتک  یکی  تسا :  هس  نم  هتـشون  .دوـش  لـطاب 
هچنآ زا  منک  وت  دزم  تسد  تسا  نم  تمحر  هچنآ  مرجـال  .یتـفرگ  تسد  رب  تسا  نم  فیلکت  هچنآ  یتـفرگ و  تسد  رد  تسا  نم 

تراقو هدنهن  اج  نیا  نم  همان  دشاب و  تراعش  اج  نیا  نم  فیلکت  ات  یتفرگ ، تسد  رب  هچنآ  زا  منک  وت  هاگتسد  و  یتفرگ ، تسد  رد 
.دشاب تراثن  اج  نآ  اج و  نیا  تمحر  دشاب و 

مالسلا هیلع  مدآ  هبترم 

مدآ هبترم 

(2) مالسلا هیلع 

زا هک  تسا  یتلاح  ارم  تفگ :  دوب ، هتفاین  نآ  زا  شیپ  هک  تفای  یتلاـح  نتـشیوخ  زا  دـش ، هنـسرگ  ار  وا  دـمآ ، نیمز  هب  مدآ  نوچ  ...
ماعط هب  يا و  هنـسرگ  وت  .تسا  ماعط  ار  وا  اود  تسا و  عوج  ماـن  ار  درد  نیا  تفگ :  دـمآ و  لـیئربج  (3) درک مناد  یمن  تراـبع  نآ 

 : تفگ .يوش  ریس 

ص:210
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.منک ریبعت  نایب و  ار  نآ  مناوت  یمن  - 3

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


مدـنگ و  ما ، هدروآ  تسا -  مدـنگ  نآ  و  نآ -  زا  دوب  وت  جارخا  تفآ و  ببـس  هچنآ  تشهب  زا  ار  وت  نم  تفگ :  مرآ ؟ اجک  زا  ماعط 
.دوب تجنر  هک  دوب  اج  نآ  زا  مه  تتحار  ات  داهنب  وا  شیپ  رد 

ات نتـشک  دـیابب  یم  نیا  تسین ؛ یندروـخ  ینیب  هک  نینچمه  نیا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لـیئربج -  دروـخب ، مدـنگ  نآ  اـت  تساوـخ 
اجک زا  تلآ  تفگ :  .ندرک  یناوت  تلآ  هب  نیا  و  مزوماـیب ،  (1) تنم تفگ :  دشاب ؟ هچ  نتـشِک  تفگ :  نیا ، رد  دنک  تکرب  يادخ 

ار وا  ات  تخومایب  يرگدورد  يرگنهآ و  ار  وا  و  شتآ ، بوچ و  دروآ و  نهآ  ار  وا  هگنآ  ندرک ، تلآ  مزوماـیب  ْتَنَم  تفگ :  مرآ ؟
، شوپب كاخ  هب  هناد  (2) و  ناویـشرب نیمز  ناشفب و  نیمز  رب  مدنگ  نیا  تفگ :  دوب ، هدرک  مامت  تلآ  نوچ  .تخاسب  يرگزرب  تلآ 

.دوب هدیـسر  نیـشیپ  نآ  تسُرب ، رگید  نا  نوچ  .دوـب  هتـسُر  نیا  دـش  حارق  نآ  هب  تشِِکب  نیمز   (3) حارق  [ نیا  ] نوچ .درک  ناـنچمه 
.هدمآ ورد  هب  دوب و  هدش  کشخ  لوا  نآ  دیسرب ، رگید  نآ  نوچ 

هیلع لیئربج -  دروخب ، ات  تساوخ  راب  کی  هب  دوب ، هدیسر  همه  تخادرپب  نتشک  زا  دنگفا و  نآ  رد  مخت  تشِِکب و  مامت  نیمز  نوچ 
نیا نینچ ، ندروخ  دیاشَِنب  نیا  تفگ :  مالسلا - 

واگ ياپ  رد  هن ، تفگ :  دروخب ، ات  تساوخ  درک  عمج  نوچ  .هن  نمرخ  رب  و  نک ، درگ  تفگ :  دروخب ، ات  تساوخ  .دـیوردب  وردـب ،
داب رب  هن ، تفگ :  دروخب ، ات  تساوخ  درک ، درخ  نک ، درخ 

ات درک  سآ  ایسآ  رد  .دوش  درآ  ات   (4) نک سآ  هن ، تفگ :  دروخب ، ات  تساوخ  درک ، كاپ  داد و  داب  رب  دوش ، ادج  هاک  زا  هناد  ات  هد 
هب درک و  رونت  شتآ ، هب  زپـب  هن ، تفگ :  دروخب  اـت  تساوـخ  .درک  نیجع  ، (5) نک نیجع  هن ، تفگ :  دروخب  اـت  تساوخ  دـش ، سآ 
نآ زا  يا  همقل  درک و  زارد  تسد  مدآ  .دیـسر  ندروخ  ّدح  هب  هک  ندروخ  ناوتب  نونکا  تفگ :  دـمآرب ، رونت  زا  نوچ  تخپب ، شتآ 

ینادب ات  دوش  درـس  ات  ندرک  تسیاب  اهر  يدرک ، لیجعت  تفگ  لیئربج  .تخوسب  شنهد  دوب  مرگ  زونه  داهن ، نهد  رد  تسکـشب و 
درآ گنچ  هب  دـنک و  لصاح  دوصقم  نوچ  تشاد ، دـیابرب  یماـکان  هب  شماـگ  رازه  درادرب ، یماـگ  دوخ  ماـک  رد  هک  سک  ره  هک 

تـسا صولخ  يارـس  هن  نیا  .تسا  هتخیمآ  جنر  هب  تایند  تحار  هک  ینادب  ات  دزوسب ، شماک  تقو  زا  شیپ  دهن  نهد  رد  ات  دهاوخ 
.دشابن صلاخ  تحار   (6) تاج نیا  تسا ، صالخ  ياج  هن  و 

ص:211

.وت هب  نم  ار  وت  نم  ْتَنَم :  - 1
.ندرک طولخم  ندز و  مخش  ندیناویشرب :  ندناویشرب / - 2

.یتعارز نیمز  زا  یشخب  حارق :  - 3
.نک درآ  نک ، ایسآ  نک :  سآ  - 4

.ندرک طولخم  ندرک ، ریمخ  ندرک :  نیجع  - 5
.وت يارب  اج  نیا  تاج :  نیا  - 6
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تـسد هب  لالح  جـنر ، یب  ات  یهاوخ  یم  وت  داهنن ، نهد  رد  لـالح  همقل  کـی  دُربن  جـنر  همه  نیا  اـت  وا  تلزنم  هیاـپ و  اـب  مدآ  نوچ 
هب هک  ینکن  هشیدنا  مدآ ، تردـپ ، لاح  رد  هگنآ  .ٌداهج  ِلالَحلا  ُبَلَط  هک   (1) تدباکم تدهاجم و  دیآ و  تسد  هب  جـنر  هب  يرآ ؟!

(3) تاّحبقم نیدنچ  باکترا  تابجاو و  نیدنچ  كرت  هک  يرادـنپ  یم  وت  .تشهب  زا  دـش  وا  جورخ  بجوم   (2) بودنم كرت  کی 
...يا هدرک  وت  هک  اطخ  هشیدنا   (4) ْتنِیا تشهب ! هب  دوب  دهاوخ  وت  لوخد  بجوم 

نوعرف نارحاس  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح 

یسوم ترضح 

(5) نوعرف نارحاس  مالسلا و  هیلع 

يادخ زا  و  دناوخ ، يادخ  اب  درک و  توعد  ار  ناشیا  مالسلا -  هیلع  یسوم -  دنداتسیاب ، یـسوم  هلباقم  رد  دندمایب و  هرَحَـس  نوچ  ...
.دنامن و نارحاس  نخـس  هب  درم  نیا  نخـس  دنتفگ :  دندیرگن و  رگیدـکی  اب  ناشیا  .باقع  باوث و  عجرم و  لآم و  زا  تفگ و  نخس 

...ار ناشیا  دوب  یمسوم  يدیع و  نآ  و  دوب ، ناشیا  دعوم  هک  دوب  تنیز  زور  نآ 

؛ دندش عمج  داعیم  نآرب  بناوج  زا  ملاع  قیالخ  دندمآ و  ارحـص  هب  رکـشل  نوعرف و  دندش و  عمج  دندوب  هک  ددع  نآ  هرَحَـس  نوچ 
 - یسوم .درک  هیکت  اصع  رب  داتسیاب و  ناشیا  ربارب  رد  .دوبن  مالسلا -  هیلع  نوراه -  زج  وا  اب  اهنت ، دمآ ، یم  مالسلا -  هیلع  یسوم - 

هیلع

غورد يادخ  رب  »(6) ؛ ًابِذَک هّللا  یَلَع  اورَتْفَت  مُکْلیَو ال   : » تفگ تفرگ و  ظعو  رد  ار  ناشیا  مالسلا - 

.دَُوب دیمون  بیاخ و  نزغورد  باذع و  هب  دنکب و  امش  خیب  سپ  هک   (7) یفابم ارف 

نآ  : (8)« يوْجَنلا ورَّسَا  مُهَْنَیب َو  مُهَْرمَا  اوُعَزانتَف   : » َُهلْوَق َکلاذ  دندش و  لوق  ود  هگنآ  زا  تسا و  ناوداج  نخس  هن  نیا  دنتفگ :  ناشیا 
نانچ ربخ  رد  اصع  (9) و  لابِح زا  دنتشاد  هچنآ  هک 

نایم رد   (10) قبیز هدرک و  فّوجم  اهبوچ  رکیپ ، اهدژا  هدرکب و  رکیپرام  ياهاصع  دوب و  اهنسر  دندوب ، هداهن  رتش  لهچ  رب  هک  تسا 
نیمز ریز  هگنآ  و  هدودنا ، قبیز  هب  اهنسر  هدرک و  نآ 

ص:212

.ندید یتخس  ندیشک ، جنر  تدباکم :  - 1
.بختنم هدیزگرب ، بودنم :  - 2

.تشز لامعا  تاّحبقم :  - 3
.دسر یم  تنیا  ار ؛ وت  نیا  ْتنِیا :  - 4
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 . هیآ 61 هط 20  هروس  - 6
.دیفابم یَفابَم :  - 7

(. هیآ 62  20  ) هط هروس  .دنتخادرپ  ییوگزار  هب  رگیدکی  اب  دنداهن و  تروشم  هب  ار  دوخ  راک  سپ  - 8
.اهنامسیر لبح :  عمج  لابِح  - 9

.هویج قبیز :  - 10
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ریز زا  شتآ  شبات و  الاب  زا  باتفآ  ات  ...دوب  هاگتـشاچ  تقو  هک  دـنتخاس  نانچ  و  هدرکرب ، شتآ  نآ  ریز  رد  دـندوب و  هدرک  فّوجم 
؟ میراد هچنآ  ام  ای  دوخ  ياـصع  ینگفیب  وت  لّوا  ، (1) َنیِْقلُملا ُنْحن  نوُکن  ْنَا  اِّما  َیِْقُلت َو  ْنَا  اَِّما  دـنتفگ :  ار  یـسوم  هگنآ  درک ، تّوق 

.دنکف یهاوخ  هچنآ  ینگفیب  امش  اوُْقلَا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  یسوم - 

يامرگ رب  تسا  تداع  هک  اج  نآ  زا  ار  قبیز  .میتفگ  هک  لکـش  نیا  رب  دندنگفیب  دنتـشاد  هک  نسر  بوچ و  راورخ  لهچ  نآ  ناشیا 
رب یـضعب  هک  نانچ  دندمآرد ، شبنج  هب  نتفر ،] دهاوخب  یم  هک  دومن   ] نانچ دوش ، كرحتم  دـنامنب  نکاس  شتآ  ترارح  باتفآ و 

یهورگ هک  دیسرت  نآ  زا  تسه ، یلصا  نآ  هک  درب  نامگ  هک  دیسرت  نآ  زا  هن  دیسرتب ، مالسلا -  هیلع  یـسوم -  .دنداتفا  یم  یـضعب 
ودب و درک  یحو  یلاعت  قح  .دوش  لصاح  تهبش  ار  ناشیا  تسا ، نآ  سنج  زا  نیا  هک  دنرب  نامگ  دنرگنب  دنـشاب ، هدرکن  رظن  ناعما 

.لاح ره  هب  ار  تهبش  دشاب  بلاغ  تّجح  تسا و  تّجح  تسا  وت  اب  هچنآ  تسا و  تهبش  دندومن  ناشیا  هچنآ  هک  سرتم  تفگ : 

هچ ره  هک  تشگ  ییاهدژا  یلاح  .تخادـنیب ...  اصع  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  .زادـنیب  اصع  یـسوم  ای  هک :  یـسوم  هب  درک  یحو  و 
.دربورف تعاس  کی  هب  دندوب  هتخاس  لاس  کی  هب  ناشیا 

زور لـهچ  هب  هـک  نآ  زا  سپ  ار  وا   (2) داتفا قالطا  تبون  دـصراهچ  زور  نآ  هدـیمر و  شوه  لـقع و  تفرب  تمیزه  هب  نوعرف  و  ... 
.ار وا  دوب  یم  قالطا  راب ]  ] لهچ نادرم  هب  ات ]  ] يزور هنابش  رد  هک ]  ] دش نانچ  یتسشنب و  تجاح  هب  هک  تشاد  تداع  راب  کی 

دننام و  تسا ، رحس  سنج  زا  هن  نآ  هک :  دش  لصاح  ملع  ار  ناشیا  ، (3) دندرک هک  رظن  هیام  یندا  هب  دندید ، نانچ  نوچ  نارحاس  ... 
رایسب ياهلاس  ناشیا  هچ  دشابن ، رشب  رودقم  رد  نیا 

تسا ربماغیپ  وا  تداع و  قراخ  تسا  يزجعم  هک  نآ  هب  دش  لصاح  ملع  ار  ناشیا  هتخانـش ، ّتیفیک  (4) و  دندوب هدرک  رحس  یطاعت 
يادخ هک  نایناهج  يادخ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دنتفگ :  دندرک و  هدجـس  دندمآرد و  يور  هب  .دیوگ  یم  تسار  دـیوگ  یم  هچنآ  و 

نوراه یسوم و 

«، ْمَُکل َنَذآ  ْنَا  َلبَق  ِِهب  ُمْتنَمآ   : » تفگ  (6) ترابج (5) و  دّلجت لیبس  رب  دیدب  نآ  نوچ  نوعرف  ...تسا 

ص:213

 . هیآ 115 فارعا 7  هروس  - 1
! درک تجاح  ياضق  ندرک :  قالطا  - 2

.دندرک هک  یهّجوت  نیرتمک  هب  - 3
.دندوب يرحاس  راک  راد  هدهع  - 4

.نمشد ربارب  رد  ندومن  یکالاچ  دّلجت :  - 5
.ییامن تردق  يراکمتس و  تراّبج :  - 6
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.ار امش  مداد  يروتسد  نم  هک  نآ  زا  شیپ  یسوم  هب  يدروآ  نامیا 

هگنآ تفر ! دهاوخ  هچ  امش  اب  هک  ینادن  يزادنارب ، ار  رهش  نیا  لها  ات  رهش  رد  دیا ] ] هتخاس ياج  کی  هب  امـش  هک  تسا  يرکم  نیا 
زا دـننک  اهراد  رب  ار  امـش  ات  میامرفب  .پچ و  ياپ  تسار و  تسد  ینعی  فالخ ، زا  دـنربب  ياـپ  تسد و  ار  امـش  اـت  میاـمرفب  تفگ : 

...امرخ ناتخرد 

، دندرگ یمن  رب  دندرک و  رارـصا  هک  دیدب  نوچ  .دش  نشور  قح  ار  ام  هک  نک  یم  یهاوخ  هچره  تسین ، كاب  چیه  دـنتفگ :  ناشیا 
لوق نیا  دوب ، نوعرف  دومرف  تبوـقع  نیا  هک  یـسک  وا  هک :  دـنتفگ  .دـندیربب و  پچ  ياـهیاپ  تسار و  ياهتـسد  ار  همه  اـت  دوـمرفب 

ساّبع هّللادبع 

.تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرک 

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرک 

ای رآ  مالـسا  ای  تفگ :  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  همامی  دّیـس  دـنتفگ ، هماـُماوبا  ار  وا  ریـسا ، دـندروآ  لوسر  شیپ  ار  يدرم 
ای تفگ :  منک ، تدازآ  ای  مشکب  تای  رخزاب ، نتشیوخ 

مالسا اّما  و  نینچمه ، ینک  دازآ  رگا  و  یشاب ، هدتس  ار  یگرزب  یناتسادف  رگا  و  یشاب ، هتـشک  ار  گرزب  يدرم  یـشکب ، رگا  دمحم !
تدازآ یگرزب ، تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .مهاوخن 

و ییادـخ ، ربماـغیپ  وت  هک  دـنک  یم  لـیلد  وـت  مرک  هّللا ِ،  ُلوـسر  َکَّنَا  َو    َ هّللا ّـِالا  َهِلا  َـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  تفگ :  دینـشب ، نیا  نوـچ  .مدرک 
و دشاب ، همامی  زا  هّدام  ار  هّکم  ماعط  دش و  همامی  اب  تساخرب و 

لوسر اب  زونه  ناشیا  يراین و  نامیا  ات  ار  امش  مهدن  ماعط  تفگ :  درک ، عنم  هّکم  لها  زا  ماعط 

هب وا  نکم ، عنم  ناشیا  زا  ماعط  هماماابا ! ای  تفگ :  لوسر  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هب  وا  تیاکش  هب  دنتـشون  يا  همان  دندوب ، گنج  هب 
.داد ماعط  ار  ناشیا  لوسر  لوق 

نْیَنُح گنج  زا  يا  هشوگ 

(2) ْنیَنُح گنج  زا  يا  هشوگ 

هب هایس  یتیار  هتسشن و  يوم  خرس  يرتش  رب  نزاوَه  زا  دمآ  یم  يدرم  دیوگ :  ربخ  يوار 

ص:214
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يدزب يداتفارد و  وا  رس  هب  یتصرف ، یناملسم و  زا  یتفای  يرفظ  نوچ  هداتسیا ، موق  شیپ  رد  هدرک  زارد  يا  هزین  رـس  رب  هتفرگ  تسد 
و  ] يدـنتفر یم  نایتمیزه  يافق  هب  يدـنداتفوا و  لابند  رد  یتعامج  یتشارفیب و  تیار  یتفاین  تصرف  نوچ  و  يدـنگفیب ، یتشکب و  و 

[. تفگ یم  دوخ  تعاجش  رد  يراعشا  هک  لَوْرَجوبَا  مان  هب  دوب  یناولهپ  وا 

رب ار  وا  دز  یتبرض  دیسرب  وا  لابند  هب  درک  وا  گنهآ  داد ] ار  وا  راعشا  خساپ  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ترضح  ]
یغیت دمآ ، نیمز  رب  درم  داتفیب و  رتش  دمآ ، رتش 

...ار وا  دیناسر  خزود  هب  ار و  وا  دز 

 - لوسر و  دندرک ، نمشد  هب  يور  دندیشکرب و  فص  دنداتفا و  مه  اب  ناناملـسم  دوب و  لَوْرَجوبَا  نتـشک  هب  ناکرـشم  تمیزه  ببس 
ناشرخآ يدیناشچ   (1) لاکَن ار  شیرق  لوا  ایادخراب  ًالاَون ؛ مُهَرِخآ  ْقِذَاَف  ًالاکَن  ٍشیَُرق  َلَّوَا  َْتقَذَا  َکَّنِا  َمُهّللَا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع 

.ناشچب اطع  لاون و  ار 

ال تفگ :  تفرب ؟ تمیزه  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  نیَنُح  زور  متفگ :  مدیـسرپ ، ار  بزاـع  نب  ءاَرب  نم  تفگ ، قاحـسا  نب  دـمحم 
دندمآزاب و داد و  ناشیا  رد  زاوآ  سابع  دـندش و  تمیزه  هب  موق  نکل  تفرن و  تمیزه  هب  زگره  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  هّللاو ِ، 

زا دنتسویپ  رد  رازراک 

نونکا ُسیطَولا  َیِمَح  َنآلَا  تفگ :  تساخ و  ياپرب  باکر  رد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .يرس 

 : تفگ و  رازراک ، ینعی  دش  مرگ  رونت 

بِذَک ُیبَّنلا ال  اَنَا 

ِبلَّطُملا ِْدبَع  ُْنبا  اَنَا 

دنتفرگ َو تمیزه  اهیور ، نیا  داب  تشز  ُهوُجُولا  ِتَهاَش  تفگ :  تخادـنا و  ناکرـشم  يور  رد  تفرگرب و  گیر  كاخ و  يا  هراپ  و 
...تسکشب ناشتکوش  دش و  دنُک  ناشتَّدِح 

ار درم  لـهچ  اـت  تشک  یم  تـفرگرد و  دـندش ، هتـسکش  لد  نارفاـک  تـشکب و  ار  لَوْرَج  نینمؤـملاریما  نوـچ  دـیوگ :  ربـخ  يوار 
 - لوسر يدانم  .دمآرب  کین  زور  ات  دنتشک  یم  ناکرشم  زا  دنداهنرد و  غیت  ناناملسم  دندش و  تمیزه  ناکرـشم  اج  نآ  زا  .تشکب 

ادن مالسلا -  هیلع 

.دنتشادب تسد  مدرم  .یشکم  ار  ناریسا  هک :  دیامرف  یم  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک 

دنوادخ اب  نامیپ 

(2) دنوادخ اب  نامیپ 
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هک تسه  سک  ناشیا  زا  و   ) (1)« َنیِحلاّصلا َنِم  َّنَنوُکَنل  َّنَقَدَّصََنل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  انیتا  ِْنَئل    َ هّللا َدَهاع  ْنَم  مُْهنِم  َو   : » هکرابم هیآ  لیذ  رد 
ّیلهابلا ُهماُما  وبا  هک :  تسا  هدمآ  .میشاب ) ناکین  هلمج  زا  میهد و  هقدص  شا  يزور  لضف و  زا  ار  ام  دهدب  رگا  يادخ ، اب  درک  دهع 

 - مالسلا هیلع  لوسر -  دمایب و  يراصنالا  بطاح  نب  هبلعث  هک :  دوب  نآ  تیآ  نیا  لوزن  ببس  تفگ : 

 : تفگ مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دهد و  یلام  ارم  ات  نک  اعد  ار  يادخ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : 

.دننکن رکـش  ار  نآ  هک  يرایـسب  زا  دـشاب  هب  دـننک  شرکـش  هک  ار  یکدـنا  هک  يراد ، هک  نیا  هب  نک  تعانق  ورب و  هبَْلعَث ! ای  َکَْحیَو 
وت تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  ، ] دهدب یلام  ارم  ات  هاوخب  يادخ  زا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  هراب  رگد  دمآزاب ، تفرب ، دنچ  يزور 

زا سپ  تفرب  .نم  يارب  دوش  میس  رز و  نیمز  ياههوک  هک  يادخ  ّزِع  ّزِع  هب  مهاوخب ، نم  رگا  هک  تسین  ادتقا  نم  هب  ار 

وا هب  مرازگب و  اهقح  مهدب و  وا  زا  يادخ  قح  نم  هک   [ دهدب یلام  ارم  ات  هاوخب  یلاعت  يادخ  زا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دـمآ ، زاب  نآ 
تدایز یلاعت  يادخ  تشاد ، دنچ  يدنفسوگ  هبلعث  و  هدب ، یلام  ار  هبلعث  ایادخراب ! تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .منک  محر  هلص 

جنپ هک  نآ  زا  سپ  .داد  لام  تاعارم  دّهعت و  اب  نتشیوخ  دش ، رایسب  شلام  نوچ  دوزف ، یم  نآ  دیازف  هچروم  هک  نانچ  ات  داهن  وا  رد 
زامن يدوب و  اج  نآ  شدنپسوگ  هک  هنیدم  زا  نوریب  تخاسب  ياج  هک  دش  نانچ  يدرک ، مالـسلا -  هیلع  لوسر -  اب  دجـسم  رد  زامن 

اب  (2) رگید نیشیپ و 

زا دوب  گرزب  رگید  يداو  تفر و  رتـشیپ  دـش ، تداـیز  دنپـسوگ  .يدرک  اـج  نآ  نتفخ  ماـش و  دادـماب و  زاـمن  يدرک و  یم  لوسر 
هب ادـتقا  تعامج و  زامن  دجـسم و  زا  دـنامب و  اج  نآ  و  دربب ، دجـسم  زا  زامن  جـنپ  ره  تخاـس و  ياـج  تفر و  اـج  نآ  رود ، هنیدـم 

هنیدآ زامن  زا  دش ، رتشیب  لام  نوچ  .يدروآ  دجسم  هب  هنیدآ  زامن  يدمایب و  اه  هنیدآ  دنامزاب ، مالسلا -  هیلع  لوسر - 

هبلعث تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .يدیـسرپب  وا  زا  هنیدم  لاوحا  یتشذگب ، اج  نآ  یـسک  رگا  و  دش ؛ میقم  اج  نآ  دـنامزاب و  زین 
دنفسوگ نادنچ  هبلعث  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  درک ؟ هچ 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  .اج  نآ  هدرک  ماقم  هتخاس و  ياج  اج  نآ  تسا و  هتفر  يداو  نالف  هب  دـجنگ ، یمن  يداو  چـیه  رد  هک  دراد 
ياو يا  هبَْلعَث ، َْحیَو  ای  هبلعَث  َْحیَو  ای  هَبَْلعَث  َْحیَو  ای  تفگ : 
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(1) هار هس  هبلعث !

ناشیا يارب  میَلُس و  ینب  زا  ار  یکی  دناوخب و  هنیهُج  زا  ار  يدرم  مالسلا -  هیلع  لوسر -  داتسرف ، ورف  هقدص  تیآ  یلاعت  يادخ  نوچ 
رتش وا  و  يور -  یمَلُـس  ِدرم  نالف  هب  و  یناتـسب ، يادـخ  قح  هبلعث  زا  يورب و  تفگ :  و  نتـشون ، دومرفب  هقدـص   (2) نانسا ماکحا و 

رایسب

هبلعث رب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  همان  دندمایب و  ناشیا  .یناتسب  تاکز  زین  وا  زا  دراد و 

یهاوخ هک  رگد  ياج  هب  يورب  یتیزج ، دـننام  ّـالا  تسین  نیا  تسیچ ؟  (3) تیزج نیا  تفگ :  وا  .دنتـساوخ  هاکز  وا  زا  دـندناوخ و 
 : تفگ وا  .دندناوخ  وا  رب  لوسر  همان  دنتفر و  یمَلُـس  درم  نآ  کیدزن  هب  دـنتفرب و  ناشیا  .منیب  دوخ  يأر  نم  ییآزاب  نوچ  ات  نتفر ،

داتفا و نارتش  نایم  رد  هگنآ  .ار  يادخ  لوسر  نامرف  ار و  يادخ  نامرف  معیطم  عیمس و  هّللا ِ؛  ِلوسر  ِمْکُح  َو    ِ هّللا ِرمَِال  ًهعاط  ًاعْمَس و 
میناتس و لام  رایخ  هک ، دندومرفن  ار  ام  دنتفگ :   (5) نایعاس نیا  .نآ  نیرتهب  (4) و  رایخ دیزگب  رتش  نانسَا  زا  دوب  هتشون  لوسر  هچنآ 

نآ ناشیا  مهدـب ! ربماـغیپ  يادـخ و  هب  لاـم  هدـیزگ  راـیخ و  زج  نم  هک  اـشاح  تفگ :  .یهد  یم  هچنآ  هدـب  لاـم   (6) ِضرُع زا  اـّمنا 
هراب رگد  وا  میورب ، ات  هدب  یهد  یم  هچ  دنتفگ :  هبلعث و  کیدزن  هب  دندمآزاب  دندتسب و 

نم کیدزن  اب  یـشاب  هتخادرپ  همه  زا  نوچ  رگید و  ياهیاج  يورب  تسا ، تیزج  دننام  تسا و  تیزج  نیا  هک :  تفگ  تلاقم  نامه 
هراب رگد  دتـسب و  همان  .يراد  هک  یهد  ارم  همان  نیا  تفگ :  وا  .دـندمآ  هبلعث  کیدزن  اـب  دندتـسب و  تاقَدَـص  دـنتفرب و  ناـشیا  .ییآ 
لاـح نیا  دـندمآ و  لوسر  شیپ  اـب  ناـشیا  منیبـب ، ینعم  نیا  رد  دوخ  يأر  نم  اـت  يورب  امـش  تسا ، تیزج  نیا  تفگ :  دـناوخرب و 

[ هبلعث قح  رد   ] یلاعت يادخ  .ریخ و  هب  درک  اعد  ار  یملس  هگنآ  هبلعث ! حیَو  ای  هبلعث ! َْحیَو  ای  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنتفگب 
ِِهب َو اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  مُهیتا  اّمَلَف  .َنیِحلاصلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  َّنَقَّدَصََنل َو  ِِهلْضَف  ْنِم  انیتآ  ِنَئل    ُ هّللا َدَهاع  ْنَم  مُْهنِم  َو   : » داتسرفب تیآ  نیا 

سک ناشیا  زا   ] (7)« َنوبِذْـکَی اُوناک  اِمب  ُهوُدَـعَو َو  ام    َ هّللا اوفَلخَا  اِمب  ُهَنوَقلَی  َمْوَی  یِلا  مِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَـف  َنوُضِْرعُم  مُه  اْوَّلَوَت َو 
شا يزور  لضف و  زا  ار  ام  دهدب  رگا  يادخ ، اب  درک  دهع  هک  تسه 
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.اه نیرتهب  اه -  هدیزگرب  رایَخ :  - 4

.تسا تایلام  ای  هوکز  يروآ  عمج  نارومأم  - 5
.فرط کی  زا  رانک ، زا  - 6
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ادیپ دندوب  هتشگرب  ناشیا  دندیدرگرب و  نآ و  هب  دندرک  لخب  شلـضف  زا  ار  ناشیا  دادب  نوچ  .میـشاب  ناکین  هلمج  زا  میهد و  هقدص 
وا شیپ  اب  هک  زور  نآ  ات  ناشاهلد  رد  قافن  ناشدرک 

[. دنتفگ غورد  هچنآ  هب  ار و  وا  دنداد  هدعو  هچنآ  يادخ  اب  دندرک  فالخ  هچنآ  هب  دنوش 

، دینـشب نآ  دوب ، رـضاح  هبلعث  ناـشیوخ  زا  يدرم  دـناوخ ، هباحـص  رب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـمایب و  هبلعث  قح  رد  تیآ  نیا  نوچ 
ای َکَْحیَو  تفگ :  دمآ و  هبلعث  کیدزن  هب  تساخرب و 

هقدص نم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  لوسر  کیدزن  هب  تساخرب و  هبلعث  داتـسرفب ، نآرق  تیآ  هس  وت  قح  رد  یلاعت  يادخ  هبلعث !
وت هقدص  هک :  تسا  هدومرف  ارم  يادخ  یتفگ ، هچنآ  یتفگ  هک  نآ  زا  دـعب  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  ییامرف ! هک  نانچ  مرایب 

ار وت  نم  هک  تسا  نآ  نیا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  .تفرگ  ندرکداـیرف  درک و  رـس  رب  كاـخ  تساـخرب و  وا  .منکن  لوـبق 
تمحر راوج  اب  تّدـم  نآ  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـش و  دوخ  ياـج  اـب  تشگزاـب و  تساـخرب و  وا  .يدربن  ناـمرف  وت  متفگ و 

.درکن لوبق  وا  هقدص  دش و  يدزیا 

ثیدح يوجتسج  رد 

(1) ثیدح يوجتسج  رد 

هریرهوبا زا  يربْقَم  دیعـسوبا  زا ]  ] مدناوخ ثیدـح  نیا  مدوب ، دنقرمـس  ياضق  رب  نم  تفگ :  ناّیح ، لتاقم  زا  تفگ  فورعم  نب  ریَُکب 
َدَعَو اَِذا  َناخ َو  َنُِمتْؤا  اَِذا  َو  َبَذَـک ، َثَّدَـح  اِذا  ٌِقفاـنُم :  َوُهَف  هیف  َّنُک  ْنَم  ثـالث  تفگ :  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هک  تفگ ،

رب مدیـسرتب و  دوخ  رب  ثیدح  نیا  زا  و  دوب ؟ یلاخ  نیا  زا  هک  دـشاب  هک  متفگ :  و  دـمآ ، تخـس  نم  رب  ثیدـح  نیا  تفگ :  َفَلْخَا ،
زا مدمآ و  ورم  هب  .مدیدن  یجَرَف  ناشیا  زا  مدیـسرپب ، اراخب  ياملع  زا  مدـمآ و  اراخب  هب  دنقرمـس  زا  مدرک و  اهر  اضق  .نامدرم  هلمج 
اج نآ  تسا ، ناجرج  هب  ْبَشْوَح  نب  رهَش  هک  مدینـش  .مدیدن  جرف  چیه  مدمآ ، روباشن  هب  مدیدن ، تحار  چیه  مدیـسرپب ، ورم  ياملع 
ير هب  ریبُج  دیعـس  نکل  و  مفیاخ ، ثیدـح  نیا  زا  وت  نوچ  مه  نم  تفگ :  ارم  مدیـسرپب ، وا  زا  مدرک ، ضرع  وا  رب  لاـح  نیا  متفر و 
نآ رد  ار  ناناملـسم  ار و  وت  هک  دشاب  هدینـش  يزیچ  نیا  رد  وا  هک  دشاب  سرپب ، وا  زا  نک و  بلط  اج  نآ  ور و  اج  نآ  تسا ، يراوتم 

مدرک و هضرع  وا  رب  ثیدح  نیا  مدرک و  بلط  ار  ریبج  دیعس  مدمآ و  ير  هب  تفگ :  .دشاب  یجرف 
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هرـصب هب  متـساخرب و  تفگ ؛ مناد  یمن  يزیچ  ربخ  نیا  رد  هک  نتفر  دـیاب  يرـصب  نسح  َِرب  ار  وت  تفگ :  مدیـسرپب ، وا  زا  ربـخ  ینعم 
هب يا  همین  ثیدـح  نیا  زا  ًادیعـس ، ًارهـش و    ُ هّللا َمِحَر  تفگ :  .متفگب  وا  اب  هّصق  .مدیـسرپب و  ثیدـح  نیا  زا  ار  يرـصب  نسح  متفر ،

دندش و لوغشم  لد  هباحص  تفگب ، ثیدح  نیا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  هک :  دوب  نانچ  نآ  و  دیسرن ، يا  همین  دیـسر و  ناشیا 
زورما تردپ  هّللا ! لوسر  تنب  ای  دنتفگ :  دندمآ و  مالـسلا -  اهیلع  همطاف  هرجح  هب  دنـسرپب ، مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  ات  دنتـسراین 

تخس نآ  زا  ام  هک  تفگ  یثیدح 

؟ هلمج ای  دنا  نامدرم  یضعب  دارم ، ماع ؟ ای  تسا  صاخ  تسیچ ؟ ربخ  نآ  ینعم  هک  سرپب  ام  يارب  نک و  لّضفت  نونکا  میکانـشیدنا 
هیلع لوسر -  زا  دمایب و  مالسلا -  اهیلع  همطاف - 

هیلع لوسر -  .ثیدح  نیا  زا  دنا  هدـش  لوغـشم  لد  تخـس  هباحـص  هک :  تفگب  درک و  هضرع  وا  رب  لاح  نیا  و  دیـسرپب ، مالـسلا - 
، درک هبطخ  دـمآرب و  ربنم  هب  هگنآ  .دـندش  عمج  دجـسم  رد  مدرم  ات  ًهعماـج ، َهالّـصلا  هک :  داد  زاوآ  هک  دومرف  ار  ناملـس  مالـسلا - 
رد .دوب  قفانم  دـشاب  وا  رد  تلـصخ  هس  نآ  هک  ار  سک  ره  هک  تسه  تلـصخ  هس  هک  ار  امـش  متفگ  نم  نامدرم ! يا  تفگ :  هگنآ 
اّما متـساوخ  ار  ناقفانم  متـساوخن ، ار  امـش  ثیدح  نیا  هب  .دنک  فالخ  ار  هدـعو  دـنک و  تنایخ  تناما  رد  و  دـیوگ ، غورد  ثیدـح 

نامیا وت  هب  ام  دنتفگ :  دندمآ و  نم  کیدزن  هب  هک  متـساوخ  ار  ناقفانم  دـیوگ ، غورد  ثیدـح  رد  َبَذَـک ، َثَّدَـح  اِذا  متفگ :  هچنآ 
اُولاق َنوِقفانُملا  َكَءاج  اَِذا   : » ناـشیا ّقح  رد  داتـسرف  تیآ  یلاـعت  يادـخ  متـشاد ، رواـب  ار  ناـشیا  نم ] ، ] میّرقم وت  توبن  هب  میراد و 
نوچ َناخ ؛ َنُِمتؤا  اَِذا  متفگ :  هچنآ  اـّما  (1)« َنُوبِذاَکل نیِقفاـنُملا  َّنِا  ُدَهْـشَی    ُ هّللاَو ُُهلوُسََرل  َکـّنِا  ُمَْلعَی    ُ هّللا َو    ِ هّللا ُلوُسََرل  َکَّنِا  ُدَهْـشَن 

 : داتـسرفب ناشیا  رد  یلاعت  يادخ  دندرک و  تنایخ  نآ  رد  ناشیا  نید ، طیارـش  تسا و  زامن  تناما  نآ  دـنک ، تنایخ  دـنراد  شنیما 
(2)« ًالیلق ِّالا    َ هّللا َنوُرُکْذَی  َساّنلا َو ال  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِهولَّصلا  َیِلا  اُوماَق  اِذا  مُهُعِداخ َو  َوُه  َو    َ هّللا َنوُعِداُخی  َنیِقفانُملا  َّنِا  »

هچنآ اّما  »(3) و  َنُؤاُری مُه  َنیّذلا  َنوهاس ؛ مِِهتالَص  ْنَع  مُه  نیّذلا  َنیّلَصُْمِلل ؛ ٌْلیَوَف   : » َلاق و 
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دهد یم  یهاوگ  ادخ  ییوا و  هداتـسرف  وت  هک  دناد  یم  ادخ  ادخ و  لوسر  ییوت  میهد  یهاوگ  دنیوگ :  ناقفانم  ار  وت  دنیآ  نوچ  - 1
(. هیآ 2  63  ) نوقفانم هروس  .دنا  نایوگغورد  ناقفانم  هک  نآ 

یم نانیگنـس ، دـنزیخرب  زامن  هب  دـنزیخرب  نوچ  ناشیا و  هدـنهد  بیرف  تسوا  ادـخ و  اـب  دـنزرو  یم  بیرف  نوقفاـنم  هک  یتسارب  - 2
هیآ 142. ءاسن  هروس  .یکدنا  رگم  ار  ادخ  دننک  یمن  دای  ار و  نامدرم  دنیامن 

نوعام هروس  .دننک  یم  ایر  هک  نانآ  .دنا  ناربخ  یب  هدننک و  وهـس  دوخ  زامن  زا  ناشیا  هک  اهنآ  یئایر ، نارازگ  زامن  رب  ياو  سپ  - 3
.7 هیآ 5 - 
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نم هِمئاّـسلِاب ، ٌعـَلوَمل  ّینِا  ٍتاـمیَنُغ َو  یل  َّنِا  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ :  دـمایب و  کـلام  نب  هبلعث  هک  دوـب  نآ  َفَـلْخَا  َدَـعَو  اِذا  مـتفگ : 
رگید ياهقح  يادخ و  ّقح  نم  هک  دـهد  يا  هکرب  ارم  ات  ار  يادـخ  نک  اعد  ياپراهچ ، هب  مشاب  علوم  نم  مراد و  دـنچ  یکدنپـسوگ 
هدـعو درک و  لخب  مداتـسرف ، سک  دـمآ ، هقدـص  تقو  نوچ  داد ، رم  یب  يدنفـسوگ  ار  وا  يادـخ  مدرک ، اـعد  نم  .مرازگب  یبجاوب 

اّملَف .َنیحلاّصلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  َّنَقَّدَـصََنل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  انیتا  ِْنَئل    َ هّللاَدَـهاع ْنَم  مُْهنِم  َو   : » داتـسرف تیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  درک ، فـالخ 
لوسر هباحص  (1)« َنُوبِذْکَی اُوناَک  اِمب  َو  هلوق :  یلا  مُهیتا ،

.دنداد هقدص  میظع  یلام  دندش و  شوخ  لد 

! دندوب ناملسم  نت  هس  اهنت  زاغآ  رد 

(2)! دندوب ناملسم  نت  هس  اهنت  زاغآ  رد 

ِسابع کیدزن  هب  مدـمآ  هّکم  هب  مدوب  ناگرازاب  يدرم  نم  تفگ :  هک  فیفع  شردـپ  زا  درک  تیاور  فیفع  نب  ساِیا  نب  لیعامـسا 
اب زور  کـی  تفگ :  .یتخورفزاـب  مسوم  رد  يدـیرخ و  رطِع  يدـمآ و  نمی  هب  دوب ، نم  ِتسود  ساـبع  و  مدـمآ ، دورف  بلّطملادـبع 

، درک هاگن  باتفآ  هصرق  رد  دـمایب و  هک  مدـید  ار  يوروکین  یناوج  مدرک  هاگن  باتفآ  ِلاوز  ِتقو  رد  هّکم ، رد  مدوب  هتـسشن  ساـّبع 
ره يافق  رد  دمایب و  ینز  و  درک ، ریبکت  داتسیاب و  وا  تسار  تسد  رب  دمایب و  یکدوک  رَبکا ،   ُ هّللَا تفگ :  درک و  هبعک  هب  يور  هگنآ 

[ زین  ] ناشیا تشادرب  رس  نوچ  دندش ، عوکر  هب  زین ]  ] ناشیا دش ، عوکر  هب  ناوج  نآ  دوب  یتعاس  .درک  ریبکت  داتسیاب و  ود 

ار سابع  نم  دنتـشادرب .] رـس  زین  ناشیا  تشادرب ، رـس  نوچ  .دندش  هدجـس  هب  زین  ناشیا  دش ، هدجـس  هب  ناوج  هاگنآ  ، ] دنتـشادربرس
نب دّمحم  .تسا  نم  ردارب  رـسپ  ناوج  نیا  یناد  یمن  تفگ :  دننک ؟ یم  نانیا  هک  تسیچ  نآ  تسا ! میظع  يراک  ٌمیظع ؛ ٌرمَا  متفگ : 

نیدب ارم  يادخ  هک :  دنک  یم  يوعد  دّمحم  و  تسا ، دّمحم  نز  دلیَوُخ  تنب  تسا -  هجیدـخ  نز  نآ  و  بلّطملادـبع -  نب  هّللادـبع 
سک نید  نیا  رب  نم  هک  يادخ  هب  و  هَثالَثلا ؛ ِءالؤه  َْریَغ  نیّدلا  اذَه  یلَع  ًادَحَا  ِضْرَالا  ِرْهَظ  یلَع  ُمَلْعَا  ام    ِ هّللاَو تسا ، هداتـسرفب  نید 

همه رب  مسانش  یمن  ار 

ص:220

.میـشاب ناکین  هلمج  زا  میهد و  هقدـص  شا  يزور  لضف و  زا  ار  ام  دـهدب  رگا  يادـخ ، اب  درک  دـهع  هک  تسه  سک  ناشیا  زا  و  - 1
.دندوب هتشگرب  ناشیا  دندیدرگرب و  نآ و  هب  دندرک  لخب  شلضف  زا  ار  ناشیا  دادب  نوچ 

 . ص 13 ج 10 ،  - 2
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درک تیاور  ثیدـح  نیا  .یمدوب  نانیا  مراهچ  نم  ات  یکـشاک  هک  داتفا  نم  لد  رد  تفگ :  فیفع  .ار  هناـگ  هس  نیا  زج  نیمز  تشپ 
.دوب هدروآ  مالسا  هک  نآ  زا  سپ 

صلخم قداص و  درم  رذوبا 

(1) صلخم قداص و  درم  رذوبا 

یتعاـمج مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  زا  درک  یم  تیاور  یثیدـح  هیلع -  هّللا  همحر  يراـفغ -  رذوـبا  زور  کـی  هک :  تسا  ربـخ  رد  و 
لوسر درک ، لوسر  اب  تیاکش  وا  دمآرد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  .دندرک  یمن  وا  قیدصت  دنتـشاد و  یم  غورد  هب  ار  وا  هباحص 

نیمز دنگفین و  سک  رب  هیاس  نامسآ  تفگ :  ٍّرَذ ، یبَا  ْنِم  ًهَجَْهل  َقَدْصَا  ُءاْربَغلا  ِتَّلَقَا  ُءارْضَخلا َو ال  ِتَّلَظَا  ام  تفگ :  مالسلا -  هیلع  - 
نینمؤملاریما تفگ ، یم  نیا  نوچ  .رَذوب  ِنآ  زا  رترگیتسار  تفرگن  رب  ار  سک 

(2) ْمَظعَالا ُقوُرافلا  ُرَبکَالا َو  ُقیّدِّصلا  ُهَّنِاَف  َِلبْقُملا  َلُجَرلا  اذَه  ِّالا  تفگ :  لوسر  دمآرد ، یم  دجسم  رد  زا  یلع 

ادخ ناتسود 

(3) ادخ ناتسود 

نوچ هک  دننانآ  تفگ :  دنتسیک ؟ يادخ  ناتـسود  هّللا ِ؛  ُءایلوَا  ْنَم  هک :  دندیـسرپ  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ :  ریَبُج  نب  دیعس 
رادید دننک ، دای  ار  يادخ  دننیبب ، ار  ناشیا  نامدرم 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر -  زا  هک ؛ دیوگ  ربخ  يوار  و  يادخ ، رکذ  رد  دشاب  فطل  ار  مدرم  ناشیا 

، دننادیهش هن  دنناربماغیپ و  هن  هک  دنتسه  یناگدنب  ار  يادخ  تفگ :  یم  هک  مدینش  هلآ -  و 

ناشیا و دنتـسیک ] ! ] هّللا لوسر  ای  دنتفگ :  يادـخ ، زا  ناشیا  ناکم  هب  تمایق  زور  دـشاب   (4) تطبغ ناشیا  رب  ار  نادیهـش  ناربماغیپ و 
يادخ يارب  دـننک  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  دنـشاب  یموق  تفگ :  میراد ، تسود  ار  ناشیا  زین  ام  ات  وگب  ار  ام  دـشاب ؟ هچ  ناشیا  لمع 

هب ناشیا  ياهیور  هک  هّللا  و  دنهد ، رگیدکی  هب  هک  یلام  یب  دشاب و  یشیوخ  یمِحَر و  ناشیا  نایم  هک  نآ  یب 

نوچ دنسرتن ، ناشیا  دنسرت  نامدرم  نوچ  دنشاب ، رون  ياهربنم  رب  ناشیا  دوب و  هدنبات  رون 

ص:221

 . ص 77 ج 10 ،  - 1
.تسا لطاب ) زا  قح  هدننکادج  رتگرتس   ) مظعا قوراف  يوگتسار و  رتگرزب  ربکا  قیّدص  هک  دنمتداعس  درم  نیا  رگم  - 2

 . ص 169 ج 10 ،  - 3
.دهاوخب سک  نآ  تمعن  لاوز  هکنآ  یب  یسک  رب  ندرب  کشر  یسک ، لاح  ییوکین  هب  ندرب  وزرآ  هطبغ :  تطبِغ ، - 4
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ار یلع  نینمؤـملاریما  (1) و  َنونَزحَی مُه  مهیَلَع َو ال  ٌفوخ  ال    ِ هّللا َءایلوَا  َّنِا  الَا  دـناوخرب :  هگنآ  دنـشابن ، ناشیا  دنـشاب  مژُد  ناـمدرم 
، يوَخلا َنِم  ِنوُُطبلا  ُصْمُخ  ْرَبِعلا  َنِم  ِهوُجُْولا  ُْرفُـص  ِرَهَّسلا ، َنِم  ِنُویُعلا  ُشْمُع  تفگ :  يوگب ، يزیچ  ادـخ  يایلوا  فصو  زا  دـنتفگ : 

کیراب مکـش  دـننیب ، هک  اـهتربع  زا  دـشاب  درز  ناـشیاهیور  دزیر و  بآ  یباوخ  یب  زا  ناشاهمـشچ  تفگ :  أَـمَّظلا ، َنِم  ِهاـفِّشلا  ُْسُبی 
.یگنشت زا  دنراد  کشخ  بل  یگنسرگ ، زا  دنراد 

مالسلا هیلع  سنوی  هصق 

(2) مالسلا هیلع  سنوی  هصق 

دـندرک و ابا  درک ، توعد  ار  ناشیا  داتـسرف و  ناشیا  هب  ار  سنوی  یلاـعت  يادـخ  لـصوم ، نیمز  نادـب  دـندوب  اونین ] هب   ] سنوی موق  ...
هک دیآ  ناشیا  هب  باذع  زور  هس  ات  زورما  زا  هک  ار  ناشیا  وگب  تفگ :  یلاعت  يادخ  .درک  تیاکش  يادخ  اب  سنوی  .دندرواین  نامیا 

.تفرب ناشیا  نایم  زا  تفگب و  نیا  ار  ناشیا  مالسلا -  هیلع  سنوی -  .دنراین  نامیا 

.دمآرد ناشیا  رهـش  درگ  شتآ ، ياه  هراپ  وا  رد  دوب  يربا  نآ  و  دش ، ادیپ  باذع  تامالع  راثآ و  دادـماب  زا  دوب  هدـعو  هک  زور  نآ 
وا اب  هایـس  يربا  تفگ :  بْهَو  .دوب  یلیم  زا  رتمک  تفگ :  سابع  هّللادـبع  .یلیم  رادـقم  هب  دـمآ  ناشیا  رـس  يـالاب  هب  تفگ :  لـتاقم 

هاشداپ کیدزنب  دندیدب  نآ  نوچ  .درک  هایس  ناشیا  ماب  رد و  همه  داتفا  ناشیا  ياهرهش  رب  هک  دوب  هایس  يدود 

و میدونـشن ، یغورد  وا  زا  زگره  اـم  و  رگیتـسار ، تسا  يدرم  سنوی  هک  ینادـب  تفگ :  وا  تسا ؟ يار  هچ  دـنتفگ :  ار  وا  دـندیود ،
(3) نِمآ تسام  ِنایم  رد  رگا  ینک و  بلط  ار  وا  يورب و  نکل  و  تسا ، باذـع  ِتمـالع  نیا  هک :  تسا  نآ  تسا ، لاـح  رهاـظ  هچنآ 

هتفر دنتفگ :  دندمآزاب و  .دنتفاین  ار  وا  دنتسُجب ، دنتفرب و  .تسا  باذع  هک  یناد  نیقی  تسا  هتفرب  رگا  و  تسین ، باذع  نیا  هک  یشاب 
بلط نآ  يارب  ار  سنوی  نم  نکل  و  تسا ، باذـع  تمالع  لاحم  نیا ال  تسا  هتفر  وا  نوچ  تفگ :  دوب ، لقاع  يدرم  هاـشداپ  .تسا 

وا نوچ  نونکا  درادرب ، ام  زا  ار  باذع  نیا  يادخ  هک  دشاب  ات  يرآ ، نامیا  زین  امش  و  مرآ ، نامیا  وا  هب  ات  مدرک  یم 

نوریب ارحص  هب  ات  يوش  عمتجم  ییایب و  تسین ، بیاغ  وا  يادخ  هدش ، بیاغ  تسا و  هتفر 

ص:222

ناـشیا هن  ناـشیا و  رب  یـسرت  دـشابن  ادـخ  ناتـسود  هک  دیـشاب  هاـگآ   : » نوـنزحی مُه  ـال  مِْهیَلَع َو  ٌفْوَـخ  ـال    ِ هـّللا َءاـیلْوَا  َّنِا  ـالَا  - » 1
(. هیآ 63  10  ) سنوی هروس  دنوش .» یم  كانهودنا 

 . ص 209 ج 10 ،  - 2
.هدوسآ نمیا ، نِمآ :  - 3
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میاهب ياپراهچ و  دندمآ و  نوریب  گرزب -  درخ و  ناوج و  ریپ و  كدوک و  درم و  نز و  رهـش -  لها  هلمج  ات  دومرفب :  هگنآ  .میور 
ادج نایدام  زا  ار  نایاپراهچ  ناگّچب  و  دندرک ، ادج  ناردام  زا  ار  ناکدوک  ات  دومرفب :  دندش ، نوریب  ارحـص  هب  دـندروآ و  نوریب  ار 

هماج وا  و  دندرک ،

هیرگ دندروآرب و  گناب  راب  کی  هب  ات  دومرفب  ار  نامدرم  و  دیشوپرد ، یسالپ  دنَکب و  هناکولم 

رـس ِکلَم  و  عّرـضت ، اعد و  هب  دش  دـنلب  اهزاوآ  و  دـندمآ ، هیرگ  هب  ناکدوک  و  دـندمآ ، هلان  هب  نایاپراهچ  و  دـنتفرگرب ،  (1) هّجض و 
يا تفگ :  داهن و  كاخ  رب  يور  درک و  هنهرب  ياپ  درک و  هنهرب 

زا ام  هانگ   (2) موش هب  سنوی  نونکا  میزاس ، تلیسو  ار  سنوی  ات  میتساوخ  ام  سنوی ! يادخ 

وت تمحر  هب  ایادـخراب ! .هدروآ  نامیا  وت  هب  هداهن و  ندرگ  ار  وت  نامرف  هدرک و  میلـست  نت  میدـمآ و  وت  هاگرد  هب  ام  تفرب ، ام  ِنایم 
زا باذع  تخانـش ، ّتین  قدص  ناشیا  زا  یلاعت  يادخ  .يرادرب  ام  زا  باذع  نیا  هک  وت  رب  سنوی  تلزنم  و ]  ] ردـق هب  تناگدـنب و  رب 

.تشادرب ناشیا 

تفرب اج  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  سنوی -  .میرآ  نامیا  ات  ینک  بلط  ار  سنوی  دنتفگ :  تشادرب ، ناشیا  زا  باذع  یلاعت  يادـخ  نوچ 
ياج رب  رهـش  دیرگنورف  دمآ و  رب ]  ] هوک رـس  هب  تساخرب و  موق ، لاوحا  زا  دوب  ربخ  یب  سنوی  تشذگب و  تّدم  نآ  نوچ  زور  دنچ 

زا رایـسب  دنپـسوگ  دمآ و  یم  نوریب  رهـش  زا  ینابـش  درک  هاگن  نوچ  دـندش ، كاله  مدرم  تسا و  ياجرب  رهـش  هک  درب  نامگ  دوب ،
.ندینارچ دنپسوگ  هب  دمآ  هوک  رب  دروآ و  نوریب  رهش 

باذـع و چـیه  تفگ :  .دـنا  تمالـس  ریخ و  هب  هَمالـس ؛ ٍْریَخ و  یف  تفگ :  يدرک ؟ اهر  هنوگچ  ار  اونین  نامدرم  تفگ :  ار  وا  سنوی 
.دـندرک بیذـکت  ارم  دـندیدن ، یغورد  هب  ارم  زگره  نانیا  ایادـخراب ! تفگ :  سنوی  .هن  تفگ :  ار ؟ ناـشیا  دیـسرن  كـاله  تفآ و 

غورد هب  ارم  نوچ  نونکا 

 : هلوق کلاذ  داهن و  نابایب  رد  يور  تفرب و  اج  نآ  زا  دنراد ؟ رواب  یک  نم  لوق  دندومزایب 

...تسشن یتشک  رد  ناشیا  اب  دنتسشن ، یم  یتشک  رد  یتعامج  .دیسر  ایرد  رانک  هب  هیآلا ،  - (3)« ًابِضاغُم َبَهَذ  ِْذا  ِنوُّنلا  اَذ  «َو 

ص:223

.نویش اغوغ ، هلان ، هَّجَض :  - 1
.یکرابمان مؤش :  - 2

و « » َنیملاّظلا َنِم  ُتنُک  ّینِا  َکَناحبُـس  َتنَا  ِّالا  هِلا  ْنَا ال  ِتاـُملُظلا  ِیف  يداـنَف  ِهیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَا  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ِْذا  ِنُونلااَذ  َو  - » 3
تـسین هک  اهیکیرات  رد  درک  ادـن  سپ  وا  رب  تفرگ  میهاوخن  گنت  زگره  هک  درک  نامگ  سپ  كانمـشخ  تفر  نوچ  یهام  بحاص 

«. 88 ایبنا /  ناراکمتس  زا  متسه  نم  هک  یتسردب  وت  یهّزنم  وت  رگم  ییادخ 
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سنوی .تسه  هتخیرگ  هدـنب  ام  نایم  رد  تفگ :  نابیتشک  مطالتم ، اهجوم  (1) و  تفرگ نتفشآ  ایرد  تسشن ، یتشک  رد  سنوی  نوچ 
هتخیرگ ناگدنب  رثا  وت  رب  ام  اشاح ! دنتفگ :  .يزادـنا  بآ  هب  ارم  یبای ، تمالـس  امـش  ات  یهاوخ  رگا  منم ، هتخیرگ  هدـنب  نآ  تفگ : 

هنب کـین  وت  لاوحا  اـت  مینگفین  اـیرد  هب  ار  وت  اـم  دـنتفگ :  .یناد  ِهب  امـش  متفگ ، نم  تفگ :  يراد ، ناـحلاص  يامیـس  وت  مینیب ، یمن 
نامدرم دمآرب ، سنوی  مان  هب  راب  دنچ  دنتخادنارب ، دندروایب و  هعرق  .میناد 

ارم هدـنب  باـیرد  تفگ :  ار   (2)« نون  » یلاعت يادـخ  دـننگفا ، اـیرد  هب  اـت  دـنتفرگ  رب  ار  وا  تسا ! بّجعت  ياـج  نیا  دـنتفگ :  یتشک 
.يرازاین ار  وا  ناوختسا  تسوپ و  چیه  ات  رگن ! تسین ، وت  همعط  وا  ندرک و  مهاوخ  وا  نادنز  دنچ  يزور  وت  ِمکش  نم  هک  سنوی !

َناک و ْنِا  رگا  دنتفگ :  درکزاب ، نهد  تشادرب و  رـس  دندروآ ، یتشک  رانک  هب  ار  وا  نوچ  دـمایب ، ایرد   (3) ياصقا زا  نتخات  هب  نون » »
، دندرب شبناج  رگید  هب  بناج  نآ  زا  ار  وا  میزادنا ، هن  یهام  نهد  هب  نتخادنا ، دیاب  یم  ایرد  هب  ار  حلاص  درم  نیا  هک  تسا   (4) ُّدبال

ار وا  تسه ، يّرس  نیا  ریز  رد  رگم  دنتفگ :  دندینادرگب ، بناج  راهچ  ره  هب  ات  درک ، زاب  نهد  دمایب و  یهام  هراب  رگد 

.درب ورف  ار  وا  یهام  دنتخادنیب و 

هگنآ تخادنارب ، ارحص  هب  ار  وا  ات  دومرف  ار  یهام  یلاعت  يادخ  تشذگب ، تّدم  نوچ  دنامب ، یهام  مکش  رد  زور  نابـش  لهچ  وا  و 
رد و  دشاب -   (5) تابّنلا عیرـس  ودک  تخرد  هک  تساج  نیا  زا  و  دنگفا -  هیاس  دمآرب و  دوز  ات  دینایورب  ودک  تخرد  یلاعت  يادخ 
بآ ودک  تخرد  دمآرب ، دنچ  يزور  نوچ  .داد  یم  ریش  ار  وا  ات  داتـسرفب  ار  یهوک  يزب  یلاعت  يادخ  و  دوب ، یم  تخرد  نآ  هیاس 
یم گنتلد  دـش  کشخ  هک  ودـک  تخرد  يارب  تفگ :  درک و  یحو  وا  هب  یلاـعت  يادـخ  دـش ، گـنتلد  سنوی  ، (6) دیشوخب تفاین 

دنا و هدروآ  نامیا  ناشیا  هک :  درک  مالعا  ار  وا  و  يوش ]! یمن  گنتلد  يدندش  كاله  هک  تدایز  درم و  رازه  دـص  يارب  زا  ! ] يوش
.دناوت يوزرآ  و ]  ] بلط رد 

وت تفگ :  ار  وا  نابش  .دید  ار  ینابش  دیسر  رهش  رد  هب  نوچ  دمایب ، مالسلا -  هیلع  سنوی - 

ص:224

.درک زاغآ  ندش  ینافوط  مطالت و  تفرگ :  نتفشآ  - 1
.یهام نون :  - 2

.ییاج ای  ناکم  ای  هطقن  نیرترود  زا  اصقا :  - 3
.تسین نآ  زا  يریزگ  دشاب و  نینچ  دیاب  رگا  ُّدبال :  َناک و  ْنِا  - 4

.هدنیور دوز  .تسا  دشرلا  عیرس  دوش ، یم  ماجنا  تعرس  اب  نآ  ندیئور  تابّنلا :  عیرس  - 5
.ندیکشخ ندیشوخ :  - 6
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؟ يورن رهـش  رد  ارچ  دـناوت ، رادـید  دـنموزرآ  رهـش  نیا  نامدرم  رهـش و  نیا  هاشداپ  تفگ :  .ما  یّتم  سنوی  نم  تفگ :  يدرم ؟ هچ 
 : تفگ نابش  .دنک  یم  مالس  ار  وت  سنوی  هک :  وگب  و  ناسرب ، نم  مالـس  ار  هاشداپ  يوش  رهـش  اب  وت  نوچ  نکل  و  مور ، یمن  تفگ : 
هچ نم  دـنهاوخ  نم  زا   (1) تنّیب رگا  دنـشکب  ار  وا  دـننیب  یغورد  وا  رب  هک  سک  ره  هک  یناد  رهـش  نیا  نامدرم  هاشداپ و  تداـع  وت 

.دناوت هاوگ  گنس  نیا  تخرد و  نیا  تفگ :  میوگ ؟

وا و  ناسرب ، هاشداپ  هب  نم  مالس  ما ، یّتم  سنوی  نم  تفگ :  ارم  تأیه  نیا  رب  لکـش و  نیا  رب  يدرم  تفگ :  ار  هاشداپ  تفرب و  نابش 
 : تفگ یتفای ؟ اجک  زا  ار  وا  وت  میبای ، یمن  ار  وا  مینک و  یم  بلط  ار  سنوی  ات  تسا  زارد  یتدم  ام  باّذک ! ای  تفگ :  هاشداپ  .تفرب 

تسا یگنس  تفگ :  ناهاوگ ؟ نآ  دنتسیک  تفگ :  مراد ، هاوگ  ود  نیا ؛ رب  و  متفای ، هاگیاج  نالف  ار  وا  نم 

یم تسار  رگا  ثیدح ، نیا  تّحص  يرگنب  یسرپب و  يورب و  تفگ :  نافورعم  یتعامج  اب  ار  ریزو  تشاد ، بجع  هاشداپ  .یتخرد  و 
تخرد اب  داد ، ماغیپ  ار  درم  نآ  هک  اج  نآ  مالـسلا -  هیلع  سنوی -  .ینزب و  شندرگ  دیوگ  غورد  رگا  و  يرآ ، شنم  شیپ  اب  دیوگ 

دمایب نابـش  دندرک ، لّبقت  ناشیا  .یهد و  یهاوگ  وا  يارب  نم ، روضح  رب  دهاوخ  یهاوگ  و ]  ] دیآ وا  نوچ  هک :  درک  ریرقت  گنـس  و 
ار ناشیا  و  تخرد ، نآ  گنس و  نآ  کیدزنب  هاشداپ  ناسک  اب 

تخرد کلم ؟ هب  داد  ماغیپ  ارم  دمآ و  رضاح  اج  نیا  سنوی  هن  امـش  رب  مهد  یم  دنگوس  تسامـش  کیدزنب  ارم  یهاوگ  نآ  تفگ : 
دناشنب و دوخ  ياجرب  ار  وا  تفرگ و  نابش  تسد  هاشداپ  .دنداد  ربخ  ار  کلم  دندمآزاب و  هاشداپ  نامدرم  .دندادب  یهاوگ  گنـس  و 

وت هب  ياج  نیا  تفگ : 

.درب رس  وا  تمدخ  رد  رمع  تفایب و  ار  وا  دیدرگب و  سنوی ، بلط  هب  تساخرب  وا  تسار و  وت  یهاشداپ  راد و  هگن  مدرپس 

نآرق زاجعا 

(2) نآرق زاجعا 

نایم رد  ، (3) ًابَسَن مِِهفَرْشَا  مُهالعَا و  ْنِم  برع  زا  دوب  يدرم  مالسلا -  هیلع  ام -  لوسر 

ص:225

.لیلد هاوگ ، دهاش ، تنّیب :  - 1
 . ص 235 ج 10 ،  - 2

.دوب هتسویپ  .دراد  دوجو  برع  موق  رد  هک  ییاه  هداوناخ  اهبَسَن و  نیرت  هیامنارگ  نیرتالاب و  زا  - 3

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 327 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_225_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_225_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_225_3
http://www.ghaemiyeh.com


یطاعت ینعم  نیا  و  هدـناوخن ، یباتک  هتخوماین و  يزیچ  و  هتفرن ، یمّلعم  (1) و  یبِّدؤم يداتسا و  شیپ  زگره  و  هدرورپ ، هداز و  ناشیا 
تّوبن يوعد  دمایب و  هگنآ  دوب ، یم  تریس  تقیرط و  نیا  رب  لاس  لهچ  و  هدنام ، ردام  تدالو  لصا  رب  دوب  یّما  يدرم  و  ، (2) هدرکن

و نآ ، یناعم  نآ و  ظافلا  یسانش  یناد و  امـش  هک  امـش  مالک  سنج  زا  تسا  یمالک  نم  زجعم  تفگ :  دنتـساوخ  زجعم  وا  زا  درک ،
زا ینک  دصق  نوچ  هگنآ  نتفگ ، یناوتب  نآ  دننام  هک  يرب  نامگ  يونشب  نوچ 

(3) دوشن یتأتم  امش 

مینادرگب میهاوخ  ام  هک  نانچ  تسا  ام  تسد  هب  نآ  مامز  میمالک و  يارما  میبرع و  ياحـُصف  ام  دـشاب و  نکمم  نیا  دـنتفگ :  ناـشیا 
.تسا نآرق  زاجعا  لیلد  نیا  دنتسناوتن ، دنیوگب  ات  دنتساوخ  نوچ  ام ، دارم  بسح  رب  رثن  مظن و  زا  لاثم  هاگ  رعش و  هاگ  هبطخ و  هاگ 

هجرد رد  هک  نآ  تسا و  تحاصف  طرف  زا  وا  زاجعا  دنتفگ :  یـضعب  دـندرک ، فالخ  ناناملـسم  تسا ، زجعم  هجو  هچ  زا  هک  نآ  اّما 
...دسرن هیاپ  نیا  هب  حیصف  مالک  چیه  و  تحاصف ، زا  تسایلع 

فسوُی اب  اخیلز  نانخس 

(4) فسُوی اب  اخیلز  نانخس 

! وت يوم  نیا  تسوکین  هچ  فسوی  يا  تفگ :  ار  وا  تسشنب و  فسوی  اب  هک  دوب  نآ  وا   (5) تدوارم هلمج  زا  تفگ :  سابع  هّللادبع 
رد يادـخ  تفگ :  وت ! يور  نیا  تسوکین  هچ  فسوی ! اـی  تفگ :  .دـشاب  يوم  نیا  دوـش ، هدـنگارپ  كاـخ  رد  هک  زیچ  لوا  تفگ : 

.دـنک یم  تنواعم  نیا  رب  ار  وت  ناطیـش  تفگ :  درکب ! رغال  نم  نت  وت  تروص  نسح  فسوی ! ای  تفگ :  .ار  نیا  تشاگن  ردام  محر 
.موش هتخوس  خزود  شتآ  هب  مناـشنب  وت  شتآ  رگا  تفگ :  .ناـشنب  ار  شتآ  نآ  دز  نم  لد  رد  شتآ  وـت  قـشع  فـسوی ! اـی  تفگ : 

.تسوا تسد  هب  هناخ  دـیلک  هک  دوش  سک  نآ  هناخ  نآ  رد  تفگ :  .ما  هدـش  هنـشت  نم  هک  رایب  یبآ  وش و  هناخ  نآ  رد  زیخ  تفگ : 
.هدب دوخ  زا  نم  دارم  يآ و  هناخ  نآ  رد  زیخ  ما ، هدرک  زاب  ریرح  رتسب  هناخ  نآ  رد  فسوی ! ای  تفگ : 

ص:226

.هدنهد شرورپ  هدننک ، بدا  بّدؤم :  - 1
.ندرک دتس  داد و  يریگارف ، ندرک :  یطاعت  - 2

.ددرگن رهاظ  يرثا  .دوشن  هدامآ  اّیهم و  دوشن :  یتأتم  - 3
 . ص 43 ج 11 ،  - 4

.نتشاد هطبار  نتشاد ، ترشاعم  یتسود و  تدوارم :  هدواُرم ، - 5
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 : تفگ .تسین  هار  هدرپ  نآ  رد  ار  سک  هک  يآ  هدرپ  نآ  رد  نم  اب  زیخ  فسوی ! ای  تفگ :  .دوشب  تشهب  زا  نم  بیصن  سپ  تفگ : 
.تسا  (1) رتیلوا نیا  هب  زیزع  تفگ :  مبای ، افش  وت  تسد  زا  ات  هن  نم  لد  رب  تسد  فسوی ! ای  تفگ :  .دشوپن  يادخ  زا  ارم  هدرپ  چیه 

، دوش هراپ  هراپ  شیاضعا  دریمب و  ات   (4) هدوس ّرز  (3) و  قبیز هبرش  نآ  رد  هک  مهد   (2) يا هبرش  ار  زیزع  نم  رگا  ییوگ  هچ  تفگ : 
هنوـگچ سپ  تفگ :  مهد ؟ وـت  هب  وا  کـُلم  (5) و  زین ار  وا  دـنیبن  سک  اـت  ار  وا  منگف  هناـخ  ناـهن  رد  ار و  وا  مچیپ  يزیچ  رد  هـگنآ 

يادـخ ياضر  رد  ات  مهد  رهاوج  رز و  ار  وت  دـیآ  وت  رامـش  رد  هک  ینادـنچ  فسوی ! ای  تفگ :  يادـخ ؟ باقع  زا  یباـی  يراگتـسر 
(6) نک مَّلسُم  ارم  نز  يا  هذه ! ای  تفگ :  .ینک  فرص  دوخ 

مالسلا هیلع  فسوی  قارف  مغ 

(7) مالسلا هیلع  فسوی  قارف  مغ 

تتـشپ تفگ :  .فسوی  هیرگ  هب  تفگ :  دـش ؟ نینچ  تفآ  هچ  هب  وت  مشچ  تفگ :  ار  بوـقعی  يدرم  يزور  هک :  دـیآ  یم  ربـخ  رد 
یلاعت يادخ  .فسوی  قارف  هب  تفگ :  هدش ؟ فیعـض  يا و  هداتفا  مهرد  نینوچ  ارچ  تفگ :  .فسوی  مغ  هب  تفگ :  دـش ؟ اتود  ارچ 

وت زا  مغ  نیا  هک  نـم  لـالج  تّزع و  هـب  ینک ! یم  نـم  ناگدـنب  اـب  نـم  تیاکـش  یقلَخ ؛ یِلا  ینوکْـشَتَا  تـفگ :  وا ، هـب  درک  یحو 
یلاعت يادخ  ، (10)  «ِ هّللا یِلا  ینْزُح  یّثـَب َو  اوُکْـشَا   : » تفگ مالـسلا -  هیلع  بوقعی -  نآ   (9) ِدنِع .یناوخنب  ارم  اـت  منکن   (8) فشک

يدندوب هدرم  رگا  هک  نم  تّزع  هب  تفگ :  درک و  یحو 

ص:227

.رتراوازس رتیلوا :  - 1
.دوش هدیشون  راب  کی  هب  هک  یندیشون  زا  يرادقم  هبرش :  - 2

.نیگنس رایسب  یعیام  تروص  هب  تسا  يزلف  هویج ، قبیز :  - 3
.هدیئاس يالط  هدوس :  ّرز  - 4

.رگید زین :  - 5
.ندرک رواب  ندرک :  ملسم  - 6

 . ص 137 ج 11 ،  - 7
.ندرک لیاز  ندرک ، فرطرب  ندرک :  فشک  - 8
.کیدزن شیپ ، دزن ، ناکم  نامز و  فرظ  ْدنِع :  - 9

زا هک  تسین  نیا  زج  یتـسارب  تفگ :  نوُـمَْلعَت » ـال  اـم    ِ هّللا نِم  ُمَـلْعَا  َو    ِ هـّللا یِلا  ینْزُح  یّثـَب َو  اوُکْـشَا   : » هـیآ هـب  تـسا  هراـشا  - 10
(. هیآ 87  12  ) فسوی هروس  .دیناد  یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  ادخ  زا  منک و  یم  تیاکش  ادخ  هب  مهودنا  لاح و  یناشیرپ 
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وت يارـس  رد  يدنپـسوگ  يزور  هک ، دوـب  نآ  ناـحتما  نیا  ببـس  .یمداد و  وـت  اـب  یمدرک و  هدـنز  ار  ناـشیا  نم  وـت ، نادـنزرف  نیا 
ار ناشیورد  سپ  .مراد  رت  تسود  ار  ناربماـغیپ  ناـقلخ ، همه  زا  نم  و  دـندادن ؛ شزیچ  تساوخ ، يزیچ  دـمآ و  یـشیورد  دنتـشکب ،

درک ادن  رهش  رد  يدانم  ات  دومرفب  تخاسب و  یماعط  مالـسلا -  هیلع  بوقعی -  .دنروخب  ات  ناوخب  ار  ناشیورد  زاسب و  یماعط  نونکا 
.دیاشگ هزور  بوقعی  هناخ  هب  ات  دیاب  تسا  راد  هزور  زورما  هک  ره  هک : 

.درک تنحم  نآ  فشک  یلاعت  يادخ  دندروخب ، ماعط  دندمآ و  رضاح  یتعامج 

مالسلا هیلع  فسوی  اب  نادنز  رد  لیئربج 

(1) مالسلا هیلع  فسوی  اب  نادنز  رد  لیئربج 

اهُّیا تفگ :  ار  وا  دـمآ و  وا  کیدزنب  لیربج  دوب ، نادـنز  رد  مالـسلا -  هیلع  فسوی -  نوچ  هک  دـندرک  تیاور  يّدُـس  هَّبَنُم َو  بْهَو 
وکن يور  هک  زج  هن ، تفگ :  یسانش ؟ یم  ارم  قیدّصلا !

ياـج نیا  هب  يدـمآ  نوچ  تفگ :  فـسوی  (2) ما نیملاـعلا  ّبر  لوـسر  نیمـالا و  حور  تـفگ :  مباـی ، یم  شوـخ  يوـب  مـنیب و  یم 
يادخ هک  یناد  یمن  وت  فسوی ! ای  تفگ :  لیربج  (3) ؟ نیملاعلا ّبر  لوسر  نیبَّرَقُملا و  ُسأر  َنیبَیطَالا َو  ُبَیْطَا  َْتنَا  و  ناراکهانگ ،

نادـنز و نیا  یلاعت  يادـخ  و  دـشاب ، اهنیمز  نیرتهب  یـشاب  اج  نآ  رد  امـش  هک  نیمز  نآ  ره  و  دـنکب ، كاپ  نادرم  هب  اـهیاج  یلاـعت 
هنوگچ ارم  لیربج ! ای  تفگ :  فسوی  ناصلخم ! ناحلاص و  رـسپ  ناگزیکاپ و  دّیـس  يا  يو ، رد  وت  لوصح  هب  درکب  كاـپ  وا  نماریپ 

رد  (4) نادسفم رهق  هب  مراتفرگ و  ناراکهانگ  ياج  رد  نم  و  يرامش ؟ یم  ناکاپ  ناصلخم و  هلمج  زا  یناوخ و  یم  ناقیّدص  مان  هب 

رد وت  مان  نآ  يارب  يدرکن ، دناوخ  تیـصعم  اب  ار  وت  هک  نآ  نامرف  يدرک و  سفن  ياوه  ِتفلاخم  وت  هک  نآ  يارب  تفگ :  منادـنز ؟
هچ بوقعی  ربخ  نیمالا ! حور  يا  تفگ :  .دنتـشاد  ینازرا  تناردـپ  هجرد  دندرمـش و  ناـصلخم  هلمج  زا  ار  وت  دنتـشونب و  ناقیّدـص 

 : تفگ يراد ؟

ص:228

 . ص 138 ج 11 ،  - 1
.یهلا یحو  کیپ  نیما ، لیئربج  هب  تسا  تراشا  - 2

.یتسه نایملاع  راگدرورپ  کیپ  هتشرف  دنوادخ و  هب  ناکیدزن  هتسدرس  اه و  هزیکاپ  نیرت  هزیکاپ  وت  - 3
...رد هدننک  داسف  دارفا  بضغ  مشخ و  یگریچ و  هبلغ و  رثا  رب  نادسفم :  رهق  هب  - 4
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، دراد نیگمغ  یلد  وا   (3) میظَک َوُهَف  وت  هودـنا  نزح و  هب  تسا  هدرک   (2) التبا ار  وا  و  وت ، تقراـفم  رب   (1) داد وکن  ربص  ار  وا  يادخ 
هچ لیربج ! ای  تفگ :  .دریمب  شدـنزرف  هک  دـشاب  ار  يردام  هک  نادـنچ  داتفه  تفگ :  تسا ؟ ردـق  هچ  وا  نزح  لـیربج ! يا  تفگ : 

یلابُا ال  تفگ :  مالسلا -  هیلع  فسوی -  يرآ ! تفگ :  ندوب ؟ دهاوخ  تاقالم  ارم  تفگ :  .دیهش  دص  دزم  تفگ :  ار ؟ وا  تسا  دزم 
.دش شوخ  لد  و  دسر ، نم  هب  هچ  ره  هب  مریگن  زاب  راب  نیا  زا  سپ  ینبیُصی ؛ امب  کلاذ  َدَْعب 

تّین قدص  رثا 

(4) ّتین قدص  رثا 

هک ار  نآ  دوـمرف  یم   (5) رجز مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دـش ، دّـکؤم  رمخ  میرحت  و  دـمآ ، رمَخ  میرحت  تیآ  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد 
.دنتخیر یم  دنتفای  یم  اجک  ره  و  دروخ ، یم  رمخ 

رب رمخ   (6) يا هبارَق  دـمآ  یم  وس  نآ  زا  راصنا  زا  ییانرب  تفر ، یم  هنیدـم  ياهیوک  زا  ییوک  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زور  کی 
يادخ اب  ّتین  لد  رد  .دوبن  هار  دنادرگب ، هار  ای  دزیرگب  ات  درک  بلط   (7) يّرفم دش و  ّریغتم  دیسرتب و  دیدب  ار  لوسر  نوچ  هتفرگ  رس 

.مورن اطخ  نیا  ِرَس  اب  رگد  يراذگورف ، هدرپ  رگید  راب  کی  نیا  رگا  ایادخراب  تفگ :  درک و  تسار  یلاعت 

 : تفگ مالسلا -  هیلع  لوسر -  درک ، مالس  دیسر ، لوسر  هب  ات  .دمآ  یم  نازرل  ناسرت و  هگنآ 

هیلع لوـسر -  هّللا ! لوـسر  اـی  تسا  هکرـس  يا  هراـپ  تفگ :  تسا ، رمخ  هک  نـتفگ   (8) تـسراین يراد ؟ هک  نیا  تسیچ  نـالف ! يا 
(9) و فیاخ یلد  اب  تفرگب و  رس  زا  هبارق  وا  .هِد  ارم  تفگ :  مالسلا - 

نآ زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  هزیکاـپ  یفاـص  هکرـس  هک :  دـیوگ  ربـخ  يوار  .تخیر  لوـسر  تسد  رب  يا  هراـپ  نازرل  یتـسد 
ای تفگ :  دنام و  ورف  بّجعتم  درم  (10) دنتیشچب نارای  تیشچب و 

ص:229

(. هیآ 19  12  ) فسوی هروس  .تسا  یگرزب  وکین و  ربص  نم  ربص  سپ  ٌلیمَج : » ٌربَصَف   : » میرک نآرق  ریبعت  هب  تسا  تراشا  - 1
.ندومن شیامزآ  ندرک ، التبم  ندرک ، راچد  ندرک :  التبا  - 2

ورف وا  اـّما  رایـسب  هودـنا  زا  شمـشچ  دـش  دـیپس  و  « » ٌمیِظَک َوُـهَف  ِنْزُحلا  َنِم  ُهاـْنیَع  ْتَّضَْیبا  و  هیآ ...«  هب  تسا  هراـشا  میظک :  َوُـهَف  - 3
.85 فسوی /  دوب .» مشخ  هدنروخ 

 . ص 197 ج 11 ،  - 4
.ندرک رازآ  یهن و  ندنار ، نتشادزاب ، رجَز :  - 5

.بارش هشیش  هبارَق :  - 6
.رارف ياج  هاگزیرگ ، يّرفَم :  - 7

.دیوگب تسناوتن  دیوگب ، درکن  تأرج  نتفگ :  تسراین  - 8
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.ناسرت فیاخ :  - 9
.تسا هدوب  لومعم  میدق  نوتم  رد  هک  ندیشچ  لعف  زا  یتروص  ندیشچ  نتیشچ =  - 10
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.مدرک هبارق  نیا  رد  رمخ  نم  هک  داتسرف  ناقلخ  هب  ّقح  هب  ار  وت  هک  يادخ  نآ  هب  هّللا ! لوسر 

رگا ایادخراب ! متفگ :  (1) و  مدرک حوصن  هبوت  تفگ :  يدرک ؟ تین  هچ  لد  رد  يدـید  ارم  نوچ  نکل  و  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : 
لاح تخانـش  قدـص  وت  ّتین  زا  یلاـعت  يادـخ  نوچ  مرج  ـال  تفگ :  .مورن  نیا  دـننام  ِرَـس  اـب  ینکن ، اوسر  ارم  رگید  راـب  کـی  نیا 

(2)« مِهِسُْفنَِاب ام  اوُّریَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُّریَُغی  ال    َ هّللا َّنِا   : » دناوخرب تیآ  نیا  هگنآ  درک ، هکرس  هبارَق  رد  رمخ  دینادرگب و 

محر هلص 

(3) محر هلص 

ثیدح دنتفر ، وا   (4) ندیسرپ هب  هباحص  .دش  رامیب  ءادرّدلاوبا ، هک :  درک  تیاور  هملس  وبا 

نتسویپ محر   (5) رمُعلا ِیف  ُدیزَت  مِحَرلا  ُهَلِص  تسا :  هتفگ  لوسر  هک  نآ  دمآرب و  محر  تلص 

.دیازفیب رمع  رد 

مِحَر مناـمحر ، يادـخ  نم  تسا :  هتفگ  یلاـعت  يادـخ  تفگ :  هک  مدینـش  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  زا  تفگ ، فوـع  نمحرلادـبع 
ار نآ  هک  ره  ، (6) متفاکشب دوخ  مان  زا  نآ  مان  مدیرفایب و 

.مُرِبب ار  وا  دُرِبب ، ار  نآ  هک  ره  مدنویپب و  وا  اب  ددنویپب ،

دورمن رکم 

(7) دورمن رکم 

[. (8) مُهَرْکَم اوُرَکَم  ْدَق   - ] مالسلا هیلع  میهاربا -  هروس  هیآ 46  لیذ  رد 

هب یلاعت  يادخ  هک  تسا  دورمن  رکم  رکم ، نیا  هب  دارم  هک :  نارّسفم  یتعامج  نینمؤملاریما و  زا  دنا  هدروآ  اهریـسفت  یـضعب  رد  ....
يادـخ نم  تفگ :  وا  .نامـسآ  يادـخ  اب  منک  یم  توعد  ار  وت  نم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  هک  دوب  نآ  نآ  و  دز ، لثم  نآ 

منیمز و

ص:230

.صلاخ هبوت  دنشاب ، هدرک  هبوت  نآ  زا  هچ  نآ  رب  دننکن  عوجر  زاب  هک  يا  هبوت  تسار ، هبوت  حوصن :  هبوت  - 1
رد هچنآ  دـنهد  رییغت  هک  یتقو  ات  تسا  یموق  اب  هچنآ  دـهد  یمن  رییغت  دـنوادخ  اـنامه   : »... دـعر هروس  هیآ 13  زا  تسا  یـشخب  - 2

«. تسا ناشیا  ياهسفن 
 . ص 213 ج 11 ،  - 3
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.ضیرم ندرک  تدایع  ندیسرپ :  - 4
.دهد یم  شیازفا  ار  رمع  ناشیوخ  هب  نتسویپ  محر و  هلص  - 5

.مدرک ّقتشم  اج  نیا  رد  متفاکش :  - 6
 . ص 294 ج 11 ،  - 7

دنتـسیراکب و ار  ناشرکم  انامه  ُلابجلا » ُْهنِم  َلوزَِتل  ْمُهُرْکَم  ْنِا  ْمُهُرْکَم َو    ِ هّللا َْدنِع  ْمُهَرْکَم َو  اوُرَکَم  ْدَـق  َو   : » هیآ هب  تسا  تراشا  - 8
.48 میهاربا /  .اههوک  نآ  زا  دوش  لیاز  هک  ناشرکم  دوب  هچ  رگا  ناشرکم و  يازس  تسادخ  دزن 
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یم يوعد  نیمز  کُلم  رد  وت  رگا  تسا و  نم  يادـخ  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  تفگ :  وا  .تسه  ییادـخ  نامـسآ  رد  هک  مناد  یمن 
 : تفگ وا  .دنناور  يادخ  نامرف  هب  تفص  نیا  رب  ناگراتس  هام و  باتفآ و  نیا  هچ  دورنب ، چیه  نامسآ  کُلم  رد  ار  وت  هک  یناد  ینک 
ات داد  یم  تشوگ  درورپ و  یم  ار  ناشیا  تفرگب و  سکرک  هچب  راهچ  هگنآ  تسیچ ، نامسآ  يادخ  نیا  ات  مرگنب  مور و  نامسآ  هب 

تسـشن و توباـت  نآ  رد  .ریز و  هب  یکی  ـالاب ، هب  یکی  .تخاـس  رد  ود  ار  نآ  تخاـسب و  یتوباـت  و  دنتـشگ ، يوـق  دـندش و  گرزب 
نآ دناشناج و  نآ  رد  دوخ  اب  ار  يرگید 

تَسب رب  توبات  نآ  يالاب  زا  تسب و  اصع  نآ  رـس  رب  تشوگ  يا  هراپ  (1) و  تفرگ اه  ياصع  تسب و  ناسکرک  نآ  ياپ  رد  توباـت 
، دـنتفرب رود  اوه  رد  نوچ  .دـندیرپ  یم  ـالاب  بناـج  هب  تشوگ  نآ  عمط  هب  دـندیرگن و  یم  تشوگ  نآ  هب  ناـسکرک  نآ  هک  ناـنچ 

تفگ دیرگنب ، داشگب و  رد  وا  هن ؟ ای  میدش  کیدزن  نامـسآ  هب  ات  رگنب  ياشگب و  تسالاب  رب  هک  رد  نآ  تفگ :  ار  شبحاص  دورُمن 
وا .میا  هداتفا  نوچ  نیمز  زا  ات  رگنب  ياشگب و  ریز  ِرد  تفگ :  .ام  نتفر  نیا  تسا  هدرکن  رثا  چیه  دوب و  هک  تساج  نآ  مه  نامـسآ  : 

دننام نیمز  تفگ :  دیرگن ، ورف  و  داشگب ، رد 

نادـنچ ات  دـندیرپ  یم  ناسکرک  دـندرکورف و  اهرد  .میورب  ات  نک  اهر  تفگ :  .هایـس  يدود  دـننام  اههوک  منیب و  یم  دـیپس  ییایرد 
اشگب اهرد  تفگ :  .ندیرپ  زا  ار  ناشیا  درک  عنم  داب  هک  دندیرپب 

 : تفگ دیرگنب ، داشگب و  ریز  ِرَد  و  دومن ، یم  نیمز  زا  هک  دیامن  یم  نانچمه  نامـسآ  تفگ :  دیرگنب ، داشگب و  الاب  ِرد  وا  .رگنب  و 
 : تفگ هک  دینش  يزاوآ  و  دیامن ، یم  هایس  يدود  نوچ  نیمز 

؟ يور یم  اجک  یغاط  يا  .دیُرت  َْنیَا  هَیِغاّطلا  اُهتَّیَا  ای 

، تخادـنیب ریت  نتفر ، تسناوتن  نآ  زا  شیب  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  نوچ  ریت ، ناـمک و  اـب  دوب  یمـالغ  توباـت  رد  وا  اـب  تفگ :  همرکع 
هنوگـشاب اصع  ات  دومرفب  دورمن  هگنآ  ...ار  امـش  دـش  تیافک  نامـسآ  راک  ِءاَمّـسلا ؛ َْرمَا  ُتیِفُک  تفگ :  وا  دولاـندوخ ، دـمآ  سپزاـب 

وا رب  هک  رس  نآ  دندرک و 

وا زا  هوک  هک  تسا  يّدح  هب  هک  نآ  هب  درک  فصو  ار  رکم  نیا  یلاعت  قح  دنداهن ، ریز  هب  رـس  ناسکرک  .دندرک  ریز  هب  دوب  تشوگ 
[. (2) ُلابِجلا ُْهنِم  لوزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناک  نِا  َو   ] ِهََغلابُملا ِعُّسوَتلا و  لیبَس  یلع  دوش ، لیاز 

ص:231

: تفرگ اه  - 1
.دوش دوبان  لیاز و  نآ  زا  اههوک  هک  دشاب  يّدح  رد  ناشرکم  هچ  رگا  دومرف :  نایب  رد  يور  هدایز  یگداشگ و  قیرط  هب  - 2
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یبارعا نز 

(1) یبارعا نز 

.تشذگب یبارعا  ینز  اهنت ، درک  یم  زامن  هنیدم  دجـسم  رد  زور  کی  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  لالب  زا  درک  تیاور  کلام  سنا 
تـسنادن مالـسلا -  هیلع  لوسر -  درکب و  لوسر  يافق  رد  زامن  تعکر  ود  تفر و  دجـسم  رد  دنک  زامن  لوسر  يافق  رد  ات  تساوخ 

، شوه یب  داـتفویب  دزب و  يا  هرعن  یبارعا  نز  دیـسر ، تیآ  نیا  هب  نوچ  (2) تفرگرب تروس  نیا  دـنک  یم  زامن  وا  یپ  رد  یـسک  هک 
 - مالسلا هیلع  لوسر -  .دمآ  شوهاب  دندز ، وا  يور  رب  دندروایب و  یبآ  .يرایب  یبآ  تفگ :  داد و  زاب  مالس  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 

وت تسا  لاح  هچ  هّیبارعا ! ای  تفگ : 

َّنِا َو   : » یتفگ هک  نیا  هّللا ، لوسر  ای  منک  زامن  تعکر  ود  وت  ياـفق  رد  اـت  متـساوخ  يدرک  یم  زاـمن  اـهنت  وت  متـشذگب ، تفگ :  ار ؟
لب ال  تفگ :  تسا ؟ وت  مالک  اـی  تسادـخ  مـالک  نیا  ، (3)« موُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَا  ُهَْعبَـس  اَهل  َنیِعَمْجَا  ْمُهُدِـعْوََمل  َمَّنَهَج 
 - لوسر خزود ؟ ياهرد  زا  يرد  رب  ندوب  دـهاوخ  هدیـشخب  نم  ياضعا  زا  يوضع  ره  ، (4) هالیواو تفگ :  هّیبارعا  تسادـخ ، مالک 

ِرْدَق یلَع  دننک ، باذع  خزود  ياهرد  زا  يرد  ره  رب  ار  ناقلخ  تفگ :  مالسلا -  هیلع 

لوسر ای  مدرک  هاوگ  ار  وت  مراد  هدـنب  تفه  زج  مرادـن  یلام  مشیورد و  ینز  نم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  .ناشلمع  هزادـنارب  مِِهلامعَا ،
هک ار  هّیبارعا  هد  تراـشب  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  لـیربج  .خزود  ياـهرد  زا  يرد  رب  ار  یکی  ره  مدرک ، دازآ  ار  همه  هک  هّللا 

.وت رب  داشگب  تشهب  ياهرد  درک و  مارح  وت  رب  خزود  ياهرد  یلاعت  يادخ 

دنسرپ زیچ  جنپ  زا  تمایق  رد 

(5) دنسرپ زیچ  جنپ  زا  تمایق  رد 

، ُهاْنفَا امِیف  ِهِرْمُع  ْنَع  دنسرپب :  زیچ  دنچ  وا  زا  تمایق  رد  ّالا  دشابن و  سک  چیه  تفگ :  هک  مالسلا -  هیلع  قداص -  زا  تسا  ربخ  رد  و 
زا دنـسرپب :  زیچ  جنپ  نیا  زا  ار  وا  تفگ :  ِتیَبلا ، َلْهَا  اِنتَیالِو  ْنَع  َو  ُهَعَـضَو ، َْنیَا  ُهَبَـسَتْکا َو  َْنیَا  نِم  ِِهلام  ْنَع  ُهالبَا َو  امِیف  ِِهبابَـش  ْنَع  َو 

رد هک  شرمع 

ص:232

 . ص 327 ج 11 ،  - 1
.دومرف توالت  ار  نآ  دوخ  زامن  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  رجح  هکرابم  هروس  روظنم  - 2

.44  / 43 رجح /  .تسه  هدیشخب  یئزج  نآ  زا  ار  يرد  ره  تسا  رد  تفه  ار  نآ  و  هلمج ، تسا  ناشیا  هاگ  هدعو  خزود  و  - 3
.غیرد سوسفا و  هالیواو :  - 4

 . ص 348 ج 11 ،  - 5
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.تیبلا لها  ام  تیالو  زا  و  داهن ، اجک  درک و  عمج  اجک  زا  هک  شلام  زا  و  دروآ ، رس  هب  هچ  رد  هک  شیناوج  زا  و  درک ، یناف  هچ 

گرم

(1) گرم

زا دـنام  رتهب  کش  هب  هک  مدـیدن  نیقی  چـیه  نم  ْتْوَملا ؛ َنِم  َکّشلاب  َهَبْـشَا  ًاـنیقَی  ُتیأَر  اـم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  و 
گرم هک  دننک  یم  نانآ  لمع  هن  ینعی  دـشاب ،  (2) ّكاش هک  یـسک  هک  دـننانچ  وا  اب  نامدرم  و  تقیقح ، هب  تسا  نیقی  ینعی  گرم ،

.دنناد نیقی  هب 

زامن

(3) زامن

.يدش لوغشم  زامن  هب  ، (4) يداد زامن  اب  هانپ  يدمآ ، شیپ  يراک  ار  لوسر  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  ربخ  رد  و 

ادخ مالک  ینیریش 

(5) ادخ مالک  ینیریش 

نب نامثع  دوب ، هتسشن  هبعک  هناخ  هیاس  رد  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زور  کی  هک :  ساّبع  هّللادبع  زا  تفگ  بَشوَح  نب  رهش 
 - لوسر ربارب  رد  دمایب و  .نیشنب  ایب  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  اب  درک  یمّـسبت  دوب -  هدرواین  نامیا  زونه  و  تشذگب -  نوعظم 

هیلع

رد مشچ  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .درک  یم  ثیدح  مالسلا -  هیلع  لوسر -  اب  تسشنب و  مالسلا - 

 - درک بناج  نآ  هب  يور  دروآ و  دورف  مشچ  تسار  تسد  بناج  هب  اـت  دروآ  یم  دورف  جـیردتب  مشچ  دـیرگن و  یم  دز و  نامـسآ 
هگنآ ار ، يزیچ  دشاب   (7) مهفتسم هک  یسک  نوچ  دینابنج  یم  رس  و  دراد ، یسک  اب  شوگ  هک  یـسک  نوچ  ٍدَحَا ؛ یِلا   (6) یغصُملاک

رد درک  اهر  مشچ   ] هرابرگد

ص:233

 . ص 353 ج 11 ،  - 1
.هدنروآ کش  هدننک ، کش  ّكاش :  - 2

 . ص 353 ج 11 ،  - 3
.درب یم  هانپ  زامن  هب  .دش  یم  هدنهانپ  زامن  هب  نداد :  زامن  هب  هانپ  - 4

 . ص 83 ج 12 ،  - 5
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.هدنونش ءاغصا :  ردصم  زا  یغْصُم :  - 6
.دنک یم  بلطم  مهف  بلط  هک  یسک  دمهفب ، ار  يزیچ  دهاوخ  یم  هک  یسک  نوچ  مهفتسُم :  - 7
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تسار درک و  نم  اب  يور  هگنآ ] .کین  یتعاس  درگن  يزیچ  یپ  زا  هک  یسک  نوچ  نامسآ 

هک يدرک  نینوچ  هک  مدیدن  منیشن  یم  وت  اب  نم  ات  دّمحم  ای  تفگ :  نوعظم  نب  نامثع  .تسشنب 

یم هک  اـب  دوـب ؟ ارچ  ندنابنجرـس  ندرکزاـب و  شوـگ  تبوـن و  ود  هب  ندرک  اـهر  نامـسآ  رد  مشچ  نیا  يدرک ؟ يار  هب  نیا  زورما ،
نادب تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  يدینش ؟ یم  هک  زا  یتفگ و 

ُُرمأـی   َ هّللا َّنِا   : » هک تیآ  نیا  تفگ :  دروآ ؟ ماـغیپ  هچ  تـفگ :  .يادـخ  زا  ارم  دروآ  یماـغیپ  دـمآ و  نـم  هـب   (1) يادخ لوسر  هک 
لد رد  مالـسا  زور  نآ  زا  تفگ :  نوعظم  نامثع  .دـناوخ  وا  رب  تیآ  (2)« َنوُرَّکَذَت مُکَّلََعل   : » هلوق یلا  هیآلا ، ...ِناسحِْالا - » ِلْدَـعلاب َو 

.متشادب تسود  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  تفرگ و  رارق  نم 

 - مالّـسلا هیلع  لوسر -  .ناوخ  زاب  ْخَا  َنباَی  تفگ :  دـناوخ ،  (3) دیلو رب  تیآ  نیا  مالّـسلا -  هیلع  لوـسر -  هک  درک  تیاور  همِرکِع 
 ِ هّللاَو تفگ :  رَـشَبلا ، ِلْوَِقب  َوُه  ام  .ٌقِدـْعَُمل َو  ُهَلَفْـسَا  َّنِا  ٌرِْمثَُمل َو  ُهالْعَا  َّنِا  ًهَوارََطل َو  هیلَع  َّنِا  ًهَوالََحل َو    ِ هّللاَو َُهل  َّنِا  تفگ :  دـناوخزاب ،
هن نیا  .تسا و  روآ  خاش  وا  ریز  تسا و  راد  هویم  نآ  يالاب  تسه و  ییگزات  یتوارط و  وا  رب  تسه و  ینیریـش  یتوالح و  وا  رد  هک 

.تسا نایمدآ  مالک 

رسای راّمع  ناتساد 

(4) رسای راّمع  ناتساد 

بیَهُص ار و  هّیمس  شردام  ار و  رسای  شردپ  دنتفرگب و  ار  وا  هّکم  ناکرشم  هک  دمآ  رـسای  راّمع  رد   (5) تیآ تفگ :  ساّبع  هّللادبع 
باذع ار  ناشیا  ار و  ملاس  ار و  لِالب  ار و  باّبخ  ار و 

نآ ِرَس  هتفات و  فیل  زا  ینسر  دنتفگ :  دندرک و  یم  باذع  دندوب و  هتـسبب  رتش  ود  نایم  رد  ار  هیّمـس  اّما  باذع ، عاونا  هب  دندرک  یم 
دندز وا  مادنا  رب  يا  هزین  دنتفگ :  .دنتـشکب و  ار  وا  ات  تسا ، یکی  ادخ  تفگ :  یم  وا  دش و  روک  ات  دندز  یم  وا  رـس  رب  هدز ، رب  هرگ 

ار وا  و 

ص:234

.یهلا کیپ  تسا ، لیئربج  ترضح  روظنم  - 1
، دهد یم  ناتدنپ  دنک ، یم  عنم  يرگمتـس  اوران و  دـب و  راک  زا  دـهد و  یم  نامرف  ابرقا  شـشخب  یکین و  تلادـع و  هب  دـنوادخ  - » 2

(. هیآ 90  16  ) لحن هروس  دیریگ .» زردنا  دیاش 
.تسا كرش  لیابق  دنمشناد  یتسرپ و  تب  كرش و  نارس  زا  هریغم  نب  دیلو  روظنم :  - 3

 . ص 101 ج 12 ،  - 4
شنامیا سپ  زا  يادـخ  هب  دوش  رفاک  هک  ره  « » ...نامیالاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ِّالا  ِِهنامِیا  ِدـَْعب  ْنِم    ِ هّللاـِب َرَفَک  ْنَم   : » هیآ روظنم  - 5
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، دنشکب يریـسا  رد  ارم  هک  دشاب  سوسف  سب  تفگ :  دید ، نانچ  نوچ  رـسای  راّمع  .دنتـشکب  باذع  ریز  رد  زین  ار  رـسای  .دنتـشکب و 
سک لوا  هیّمس  رسای و  .دندرک و  اهر  ار  وا  .تفگب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ّقح  رد  تسیابان  مانـشد و  زا  دنتـساوخ  یم  ناشیا  هچنآ 

نومیم هاچ  رد  دنتفرگب و  ار  راّمع  هریغملا  ونب  تفگ :  هداتق  .دنتشکب  ار  ناشیا  هک  مالسا  رد  دندوب 

ناشیا هچ  نآ  وا  (1) میرابنیب وت  رب  هاچ  نیا  ّالا  يوش و  رفاک  دّمحم  هب  رگا  دنتفگ :  ار و  وا  دندرک 

 : هک دنتفگ  هالّـصلا -  مالـسلا و  هیلع  ار -  لوسر  .دوب  نکاس  نئمطم و  نامیا  هب  شلد  ناشیا و  هارکا  هب  تفگب  وا ، زا  دنتـساوخ  یم 
تسا نامیا  زا  رپ  راّمع  تفگ :  ُهَمَد ، ُهَمَْحل َو  ُنامیِالا  َطَلَتخَا  ِهِمَدَق َو  یِلا  ِِهنْرَق  ْنِم  ًانامیا  ِیُلم َء  ًاراّمَع  َّنِا  ّالَک  تفگ :  دش ، رفاک  راّمع 

ای تفگ :  یم  نایرگ و  مالـسلا -  هیلع  دـمآ -  لوسر  کیدزن  اب  راّمع  .تسا  هتخیمآ  وا  نوخ  تشوگ و  اـب  ناـمیا  ياـپ و  اـت  رـس  زا 
یم وا  مشچ  هالصلا -  مالّسلا و  هیلع  لوسر -  .تسا  هتفر  نم  نابز  رب  هارِکا  هب  لب  رایتخا ، هب  هن  هک  یتملک  زا  مراسمرـش  هّللا ! لوسر 

وت رب  هک  وگب  ییوگ ، نآ  دـننام  ات  دـنهاوخ  وت  زا  يوش و  راتفرگ  لاح  نیا  لـثم  رد  راـب  رگد  رگا  تسین  یکاـب  تفگ :  یم  درتس و 
هباحص ناگرزب  (2) و  ّالجا هلمج  زا  راّمع  داتسرف و  تیآ  نیا  وا  ّقح  رد  یلاعت  يادخ  .تسین  جرح 

.تسا مامت   (3) یمَِدق یمَدَق و  مالسا  رد  ار  وا  تسا و 

یم بیغرت  ضیرحت و  ار  هباحص  لوسر  دندرک ، یم  انب  مالّسلا -  هالصلا و  هیلع  لوسر -  دجسم  هک  زور  نآ  هک :  دیوگ  ربخ  يوار 
یم هباحـص  زا  یکی  ره  .دـشاب  باوث  نیدـنچ  نیدـنچ و  ار  وا  .اذـک  اذـک و  ُهَلَف  دریگرب ، یتـشخ  وا  هک  سک  ره  تفگ :  یم  درک و 

 - مالـسلا هالـصلا و  هیلع  لوسر -  .دروآ  یم  تشخ  ود  ود  تفر و  یم  وا  هک  راّـمع  رگم  دـندروآ ، یم  تشخ  کـی  کـی  دـنتفر و 
یم مدوخ  يارب  یکی  کنم ؛ ٌهَدِحاو  یّنِم و  هدِـحاو  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  يوش ! روجنر  هک  يرآ ؛ یم  تشخ  ود  ود  وت  ارچ  تفگ : 

نآ زا  وت  ردق  هچ ، وت ؛ يارب  یکی  مرآ و 

یم دوخ  بیـصن  هب  یکی  دـشابن  ار  وت  یتفگ  هک ] باوث  نآ   ] هک مهاوخ  یمن  يرادرب و  تشخ  اـت  دـننک  اـهر  ار  وت  هک  تسا  رتعیفر 
مالسلا هیلع  لوسر -  .دانک و  ریخ  يازج  ار  وت  يادخ  ًاْریَخ ؛   ُ هّللا َكازَج  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -[  .وت  تباین  هب  یکی  مرآ و 

داد و ربخ  ار  وا  - 

ص:235

.نتشابنا ندرابنا /  .مینک  هدرابنا  هتشانبا و  میرابنیب :  - 1
.ناگرزب لیلج :  عمج  هّلِجَا :  - 2

.دراد رتشیب  هقباس  یگنهک و  یگنیرید و  مه  تسا و  ماگشیپ  مالسا  رد  مه  - 3
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دشاب ریش  يا  هبرش  وت  داز  رخآ  دنشک و   (1) نایغاب هورگ  ار  وت  تفگ :  ٍنََبل ، ْنِم  ٌحایَض  َكِداز  ُرِخآ  ُهَیِغابلا َو  ُهَئِفلا  َُکُلتْقَیَس  تفگ : 
هیلع َو هّللا  یلص  لوسر - ] زا  ثیدح  نیا  و  هتخیمآ ، بآ  اب 

 ِ هّللا َلیلخ  ای  داد :  زاوآ  دمآرب و  يدانم  دوب و  یلع  نینمؤملاریما  رکـشل  رد  راّمع  نیّفـص  زور  ات  دندینـشب  هباحـص  رتشیب  ِِهلآ -  یلَع 
يا هراپ  راّمع  .نیشنرب  يادخ  رکشل  يا  یبَکِْرا ؛

تساوخ حالس  .دیوش  ورف  رس  زا  یمطخ  نآ  هک  دنک  فّقوت  نادنچ  هک  تشادن  اور  نتسش  تساوخ  رس  دوب و  هداهن  رـس  رب  یمطخ 
 : تفگ یم  داد و  یم   (3) دروان ار  پسا  دمآ و   (2) رازلاک هب  دیشوپب و  و 

ِهلیْزنَت یلَع  مُکانبَرَض  ُنَحن 

ِِهلیوأت یلَع  ْمُُکبِرْضَن  َمْوَیلاَف 

هلیقَم ْنَع  َماهلا  ُلیُزی  ًابرَض 

ِهلِیلَخ ْنَع  َلِیلَخلا  ُلِهُذی  َو 

ِهلِیبَس یِلا  ُّقَحلا  َعِجْرَی  ْوَا 

(4) ِهلیِِقب ٌنِمؤم  ّینِا  ِّبَر  ای 

يا هبرـش  تساوخ  یبآ  دمایب و  دندرک  شمادنا  رب  رایـسب  تاحارج  دـندرکب و  شحورجم  ات  تسار  پچ و  زا  دـنگفا و  یم  زرابم  و 
دتسب و ریش  هبرش  نآ  وا  .دنداد  وا  هب  ریش 

شرکـشل هیواعم و  هک  دش  مولعم  ار  رکـشل  ود  ره  دنتـشکب  ار  وا  نوچ  دنرگیتسار  ربمایپ  ادخ و  ُُهلوسر  َقَدَص  و    ُ هّللا قَدَص  تفگ : 
رازلاک هب  ار  وا  یلع  رگا  هک  تشک  یلع  ار  وا  هک  امـش  یناد  یمن  تفگ :  صاعورمع  .دنداتـسیا  زاب  نینمؤملاریما  لاتق  زا  دنا ، یغاب 

وا يدرواین 

هک نوعلم  يا  تفگ :  تفگ ؟ هچ  ورمع  هک :  دنتفگب  ار  نینمؤملاریما  .دندش  رازلاک  رـس  اب  دندش و  شوخ  لد  ناشیا  .يدشن  هتـشک 
.دشاب و هتشک  ربمغیپ  ار  همه  عیاقو  رگید  دُُحا و  نینح و  ردب و  رد  درب  رازلاک  هب  لوسر  هک  ار  سک  ره  سپ  دشاب  نینچ  رگا  تسوا 

تشوگ اب  نامیا  تفگ :  ِراّنلا ، یَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُه  ُهَمَد َو  ُهَمَْحل َو  ُنامیالا  ََطلاخ  تفگ :  دیـسرپ ، ار  نینمؤملاریما  هک  اّوک  رـسپ  لئاسم  رد 
.تسا رایسب  راّمع  لیاضف  رد  رابخا  .تسا و  مارح  شتآ  رب  وا  تسا و  هدش  هتخیمآ  راّمع  نوخ  و 

ص:236

.نامرف یب  دنوش ، نوریب  تعاطا  زا  یغاب :  عمج  نایغاب  - 1
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.رازراک رازلاک /  - 2
.ندرک نالوج  نداد :  دروان  - 3

دوخ ياج  زا  ار  اهرس  هک  مینز  یم  نانچ.مینز  یم  نآرق  لیوأت  رب  زورما  میدز و  نآرق  لیزنت  يارب  مالـسا ] ردص  رد   ] ار امـش  ام  - 4
.مراد نامیا  نآرق  نخس  هب  نم  نم ، راگدرورپ  يا  ددرگ ، یم  زاب  شهار  هب  قح  ای.میزاس  لفاغ  تسود  زا  ار  تسود  مینک و  رود 
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سدقملا تیب  یلُح  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

يدهم ترضح 

(1) سدقملا تیب  یلُح  مالسلا و  هیلع 

یلاعت يادخ  دنتفرگ ، نتشک  ار  ناربماغیپ  دندربب و  دح  زا  ملظ  يّدعت و  لیئارسا  ینب  نوچ  تفگ :  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر - 
سّدقملا تیب  رد  هب  رایسب  يرکشل  اب  دمایب  دوب  لاس  دصتفه  وا  یهاشداپ  کُلم و  درک و  ّطلسم  ناشیا  رب  ار  رصن  تخب  سراپ  ِکلَم 

دمآ و ورف 

هب رهـش  نآ  درک و  هدرب  ار  سّدـقملا  تیب  لها  تشکب و  اّیرکز  ییحی  نوخ  رب  ار  درم  رازه  داتفه  داـشگب و  (2) و  داد راصح  ار  نآ 
اج نآ  زا  ناشیا ، یّلُح  اهلام و  زا  راب  نارگ  نودرگ  رازه  داتفه  دص  نآ  رد  دروایب  سدـقملا  تیب   (4) یّلُح (3) و  ُبلَس داد و  تراغ 

.دروایب

انب دوواد  نب  نامیلـس  ار  نآ  لصا  تفگ :  .تسا  هدوب  راوگرزب  ییاج  انامه  سدـقملا  تیب  هّللا  لوسر  ای  متفگ :  نم  تفگ ؛ هفیذـح 
دوب هداد  يادخ  هک  اهلام  نآ  زا  دوب  رز  شیاهنوتـس  دوب و  میـس   (6) شرُکنا دوب و  رز   (5) شطالِم دـجربز و  توقای و  ّرد و  زا  درک 
لباب هب  دربب و  اهلام  همه  نیا  رـصن  تخب  ملاع ، ياصقا  زا  دندروآ  یم  تساوخ  وا  هچ  نآ  ات  دـندوب  وا  رّخـسم  نیطایـش  ار و  نامیلس 
ِتخب تشاد و  یم  یگدنب  هب  ار  ناشیا  .دندنامب  لاس  دص  وا  تسد  رد  ناشیا  درب و  اج  نآ  هب  دوخ  اب  ار  لیئارسا  ینب  ناریـسا  دمآ و 
یضعب نابز  رب  یلاعت  يادخ  دندوب ، ناگدازربماغیپ  ناحلاص و  یـضعب  لیارـسا  ینب  نیا  نایم  رد  دندوب و  ناکربگ  شرکـشل  رّـصن و 

 - دوب نمؤم  يدرم  وا  و  شروَک -  وا  مان  سراپ  ناهاشداپ  زا  ار  یهاشداپ  درک  رما  ناربماغیپ 

.رب ياج   (7) ِزاب ناتسب و  وا  زا  سّدقملا  تیب  یلُح  ناتسب و  رّصن  تخب  تسد  زا  ار  لیارسا  ینب  وَرب و  هک : 

ینب دروآ و  ياـج  زاـب  تفرگزاـب و  سّدـقملا  تیب  یّلُح  دتـسب و  وا  تسد  زا  ار  لیارـسا  ینب  درک و  رازلاـک  رّـصَن  تخب  اـب  تفرب  وا 
رب ار  یهاشداپ  یلاعت  يادخ  دندش ، تیـصعم  رـس  اب  هراب  رگید  زاب  .دنداتـسیاب  تماقتـسا  تعاط و  رب  لاس  دـص  نآ  زا  سپ  لیارـسا 

دروایب و هدرب  هب  ار  شلها  دمآ و  سدقملا  تیب  اب  لیارسا  ینب  يازغ  هب  نوچ  .ایطنا  وا  مان  درک  ّطلسم  ناشیا 

ص:237

 . ص 163 ج 12 ،  - 1
.ندرک هرصاحم  نداد :  راصح  - 2

.تاغللا ثایغ  دنشوپ  گنج  زور  هب  هک  ناتفخ  نشوج و  لثم  تشرد  سابل  زا  یعون  بَلَس :  - 3
.دشاب رز  میس و  زا  هک  اهرویز  هیلِح  عمج  یّلُح :  - 4

.دننک لصو  ار  راوید  ياهتشخ  گنس و  نآ  هب  هک  یلگ  طالِم :  - 5
.تسا رجآ  ظ :  رُکنا :  - 6
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.ربب لوا  ياج  هب  نادرگرب -  لوا  ياج  هب  رب :  ياج  ِزاب  - 7
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.میوش تراغ  (1) و  یبَس رس  اب  امش  اب  ام  يوش  تیصعم  رس  اب  رگا  لیارسا ! ینب  يا  تفگ :  ار  ناشیا  تخوسب و  سّدقملا  تیب 

ناشیا اب  دمایب و  شونایبسا ، نب  سقاف  مان  مور ، زا  درک  ّطلسم  ار  یهاشداپ  ناشیا  رب  یلاعت  يادخ  دندش  تیصعم  رس  اب  لیارـسا  ینب 
تراغ ناشیا  رب  و  رحب ، ّرب و  رد  درک  رازلاک 

.تخوسب سدقملا  تیب  دروایب و  سّدقملا  تیب  یّلُح  درک و 

ياـج ِزاـب  سّدـقملا  تیب  یلُح  دوخ  راـگزور  رد  مالـسلا -  هیلع  يدـهم -  هک :  هلآ -  یلع  هیلع و  هّللا  یلـص  تفگ -  لوـسر  هگنآ 
.دنک عمج  سّدقملا  تیب  رد  ار  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  یلاعت  يادخ  و  یتشک ، دصتفه  رازه و  رد  ندرب  دیامرف 

اّیرکز ییحی  ناتساد 

(2) اّیرکز ییحی  ناتساد 

زا يدیـسرپ و  يوتف  وا  زا  يدرک و  تروشم  اـهراک  رد  وا  اـب  يدرک و  مارکا  یتـشاد و  بّرقم  ار  اـّیرکز  ییحی  لیارـسا  ینب  هاـشداپ 
هاـشداپ دوـب ، هدـش  ریپ  نز  نیا  و  رگید ، يرهوـش  زا  دوـب  يرتـخد  ار  نز  نآ  تـشاد و  ینز  هاـشداپ  نـیا  و  یتشذـگن ، رد  وا  ناـمرف 

ییحی زا  اـت  منکن  تفگ :  تسا ؟ لاـمج  اـب  یناوج  هک  ینکن  ینز  هب  ارم  رتـخد  نیا  ارچ  تفگ :  نز  دـنک ، ناوـج  ینز  اـت  تساوـخ 
هاشداپ .نتـسب  حاـکن  وا  رب  دـشابن  لـالح  ار  وت  تفگ :  ییحی  .دیـسرپب  ییحی  زا  .منک  نینچمه  دـهد  تصخر  وا  رگا  .مسرپن  اـّیرکز 

زاـب نآ  زا  هک  منک  يدـیک  وا  اـب  نم  تفگ :  و  تفرگ ، لد  رد  ییحی  دـقح  نز  نآ  .دـشابن  لـالح  ار  وـت  دـیوگ ، یم  ییحی  تفگ : 
اهر دنیوگ !

تسم ات  نک  ییقاس  ار  هاشداپ  ورب و  تفگ :  ار  وا  و  اهرویز ، اه و  هماج  عاونا  هب  تسارایب  ار  رتخد  تسشنب ، بارش  هب  هاشداپ  ات  درک 
 : وگ نک و  عنم  دـنک  ضّرعت  هک  دـهاوخ  نوچ  .ار  وا  نگفا  عمط  دوخ  رد  (3) و  نک ضرع  وا  رب  نتـشیوخ  دوش ، تسم  نوچ  دوش ،

دنرآ نم  شیپ  هک  مهاوخ  اّیرکز  ییحی  رـس  وگب :  تسیچ ؟ وت  تجاح  دـیوگ ، نوچ  .ینکن  اور  نم  تجاح  ات  منکن  اور  وت  تجاـح 
 : تفگ ینکن ، اور  نم  تجاح  ات  تسین  نکمم  تفگ :  رتخد  .درک  ضّرعت  .دش  تسم  ات  داد  بارش  ار  هاشداپ  تفرب و  وا  .یتشط  رد 

 : تفگ تسیچ ؟ وت  تجاح 

ص:238

.ندرک هدرب  نتفرگ ، يریسا  هب  ْیبَس :  - 1
 . ص 179 ج 12 ،  - 2

.یگدامآ روظنم  هب  نداد  ناشن  ندرک و  هضرع  ندرک :  ضرع  - 3
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 : تفگ تسین ، نکمم  نیا  هک  هاوخ  رگد  يزیچ  ! (1) کحیو تفگ :  وا  .دـنرآ  نم  شیپ  ات  ییامرفب  تشط  نیا  رد  ایّرکز  ییحی  ِرَس 
هب رَس  نآ  دندرب و  وا  شیپ  یتشط  رد  وا  ِرَس  دنتشکب و  ار  ییحی  ات  داتـسرف  سک  هاشداپ  ات  تفگب  نادنچ  تسین ، نیا  زج  تجاح  ارم 
ات دومرفب  .دیـشوج  یم  تشط  نآ  رد  وا  نوخ  تسین و  لـالح  ار  وـت  نیا  ! (2) ََکل ُّلِحَی  ال  ََکل ! ُّلِحَی  ال  تفگ :  یم  حیـصف  یناـبز 
هک نادنچ  .دمآرب  زین  نآ  يالاب  زا  دنتخیر ، وا  رب  كاخ  رگید  هراپ  .دـمآرب  كاخ  يالاب  زا  نوخ  دـنتخیر ، اج  نآ  رب  كاخ  يا  هراپ 

وا رب  دنتخیر  یم  رتشیب  كاخ 

يرکشل دیسر ،  (4) نوحیص هب  ربخ  نیا  .دش  تسار  رهـش   (3) هراب اب  هک  دنتخیر  وا  رب  كاخ  ینادـنچ  ات  نآ  رب  دـش  یم  رتبلاغ  نوخ 
رکشل نیا  رب  ارم  تفگ :  دمایب و   (5) رّصن تخب  درادب ، يریما  ناشیا  رب  ات  تساوخ  نوچ  هاشداپ  رازلاک  هب  دتـسرف  اج  نآ  ات  تخاس 

ریما ار  وا  .هتخانش  نامدرم  رهش و  لاوحا  ما و  هتفر  ماش  رد  نم  دوب و  فیعض  يدرم  يداتـسرف  راب  نآ  زا  هک  ار  درم  نآ  هک  نک  ریما 
رهش ناشیا  .دمآ  دورف  رهش  رد  هب  تفرب و  وا  درپس و  وا  هب  رکشل  درک و 

یب رکشل  دش و  زارد  شماقُم  .نداشگ  دوبن  نکمم  چیه  داد ، یم  راصح  ار  رهش  دمآ و  دورف  رهش  رد  رب  رَّصن  تخب  دندرک و  راصح 
تخب شیپ  ار  وا  (7) يرب ریما  شیپ  ارم  تفگ :  دمآ و  هاگرکـشل  رد  رهـش و  زا  دـمایب  ینزریپ  ددرگزاب  ات  تساوخ  ، (6) دندش گرب 

وا رد   (8) مماقُم هک  يرآ ! تفگ :  .هدرکان  لصاح  يدوصقم  هداشگان و  رهش  نیا  نتشگ  یهاوخزاب  هک  مدینـش  تفگ :  دندرب ، رَّصن 
یشُک ار  نآ  هک  نآ  طرش  هب  دوش ، هداشگ  ار  وت  رهش  نیا  هک  مزومایب  يریبدت  ار  وت  نم  تفگ :  دنامن ، گرب  ار  رکشل  اج و  نیا  دش 

ینک تمسق  راهچ  هب  رکشل  ادرف  هک  تسا  نآ  ریبدت  تفگ :  .منک  نینچمه  تفگ :  .میوگ  نم  هک  ینک  اهر  ار  نآ  و  میوگ ، نم  هک 
ّقح هب  ایادخراب  دـنیوگ :  دـنراد و  نامـسآ  رب  تسد  ات  يوگب  يرادـب ، يا  هشوگ  هب  ار  یتمـسق  ره  یتسرف ؛ رهـش  هشوگ  راهچ  هب  و 

 ِ هّللِاب َکُِحتْفَتْـسَن  ّانِا  يوگب :  تفگ :  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور  .دوش و  هداشگ  ات  ینک  هداـشگ  رهـش  نیا  هک  اـّیرکز  ییحی ]  ] نوخ
ام اّیرکز ؛ نب  ییحی  ِمَِدل 

ص:239

! وت رب  ياو  تسا : ) سوسفا  ینعم  هب  هاگ  رجز و  هیبنت و  هملک  حیو :  کحیو :  - 1
! تسین لالح  ار  وت  تسین ! اور  لالح و  ار  وت  - 2

.راصح هراب :  - 3
.تشاد تماقا  لباب  رد  دوب و  سراپ  هاشداپ  نوحیص :  - 4

.دوب هاشداپ  رَّصن :  تُخب  - 5
.نتشادن يا  هشوت  بابسا و  اون و  زاس و  ندش :  گرب  یب  - 6

.دیرب ْيََرب /  - 7
.نم نداتسیا  نم ، تماقا  مماقُم :  - 8
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رهش رد  رکشل  داتفیب و  رهش  هراب  يوس  راهچ  زا  دنتفگب  نیا  نوچ  تفگ :  .میهاوخ  یم  ایرکز  ییحی  نوخ  يارب  رهش  يا  وت  نداشگ 
ایرکز ییحی  نوخ  ِرَس  هب  ار  وا  دمایب و  نز  نآ  .دش 

وا .دوش  نکاس  ات  شُک  یم  نوخ  نیا  رب  ار  مدرم  زیر و  یم  نوخ  نیا  رس  رب  نوخ  تفگ :  دروآ ،

هاگنآ ات  دش  یمن  نکاس  تشُکب ، ار  یمدآ  رازه  داتفه  ات  تشُک  نوخ  نآ  ِرَس  رب  مدرم  نادنچ 

.دش نکاس  ات  دنتخیر  نوخ  نآ  رب  وا  ِنوخ  دندروآ ، تسد  اب  دوب  هاشداپ  ِنَز  هک  ار  نز  نآ  هک 

ات دوـشن  یـضار  دنـشکب  ار  يربماـغیپ  نوـچ  یلاـعت  يادـخ  هک  نتخیر  نوـخ  نیا  زا  رادـب  تسد  نوـنکا  تـفگ :  زوـجع  نآ  هـگنآ 
تسا نآ  شتمالع  دندش و  هتشک  هلمج  ناشیا  .ار  وا  دنشکن  هداد  اضر  دنـشاب و  هدرک  یعـس  وا  نوخ  رد  هچ  ره  ار و  وا  ناگدنـشک 

.دش نکاس  نوخ  نیا  هک 

مالسلا هیلع  یبن  لایناد  هّصق 

(2) مالسلا هیلع   (1) یبن لایناد  هّصق 

ناشیا نایم  رد  لایناد  و  يریـسا ، هب  درب  لـباب  هب  دوخ  اـب  ار  لیارـسا  ینب  ناـفورعم  هوجو  درک و  بارخ  سّدـقملا  تیب  رَّصن  تخب  ... 
.دش  (3) نَّکَمُم ات  درکب  بّرقم  درک و  مارکا  ار  وا  دیدب ، وا  تناید  ملع و  يار و  لقع و  دومزایب و  دیدب و  ار  لایناد  نوچ  ...دوب 

! کـلم اـی  دـنتفگ :  دـندمایب و  .دوخ  هب  ار  وا  رَّصن  تُخب   (4) بیرقت لایناد و  رب  دـندرب  دـسح  ناربگ  ات  ثیدـح  نیا  دـماینرب  سَب  ... 
دتسرپ و ار  يادخ  وا  يراد و  یم  بّرقم  نینچ  ار  لایناد 

دنتفگ نینچ  ارم  تفگ :  درک و  رضاح  ار  وا  داتـسرف و  سک  رَّصن  تخب  .وا  باحـصا  وا و  درادن  امـش  نید  دروخن و  امـش   (5) هحیبذ
نامـسآ و يادـخ  ام  .تسا  نینچمه  يرآ ، لجا ، تفگ :  لایناد  .يروخن  ام  هحیبذ  یتسرپن و  ارم  دوبعم  يرادـن و  نم  نید  امـش  هک 

يا هلاچ  ات  دومرفب  دمآ و  مشخ  هب  وا  .میروخن  امش  هحیبذ  میرادن و  امش  نید  میتسرپ و  یم  ار  نیمز 

هنسرگ ار  ناریش  هاگنآ  .دندرک  اج  نآ  رد  وا  موق  زا  سک  جنپ  اب  ار  لایناد  دندنکب و  خارف 

ص:240

هب لمَر  عرتخم  ار  وا  یمالسا  تایاور  رد  .دالیم  زا  لبق  نرق 7  لیئارسا  ینب  گرزب  ربمایپ  راهچ  زا  یکی  مالسلا :  هیلع  یبن  لایناد  - 1
.تسا مدرم  مومع  هاگترایز  ناتسزوخ و  شوش  رد  شهاگمارآ  دنروآ -  یم  رامش 

 . ص 183 ج 12 ،  - 2
.هدش راوتسا  اجرب و  اپ  مئاق و  نَّکمم :  - 3

.ندینادرگ کیدزن  .نداد  یسک  هب  تلزنم  بُرق و  ندرک ، کیدزن  بیرقت :  - 4
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.حوبذم لداعم :  .دشاب  هدیربرس  هدش و  حبذ  هک  یناویح  هحیبذ :  - 5
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، دندمآزاب نوچ  .دشابن  هدنام  ناوختـسا  زج  نانیا  زا  مییآزاب  ام  نوچ  دنتفگ :  دنتفر ، دیـص  هب  ناشیا  دندرک و  اج  نآ  رد  دـندرکب و 
رَّصن تخب  .دندوب  سک  تفه  ناشیا  هتـسشن ، ناشیا  اب  يرگید  هتفخ و  ناشیا  شیپ  ناریـش  هتـسشن و  دندید  ار  ناشیا  دـندیرگنورد ،

هک دوب  يا  هتشرف  متفه  نآ  .میناد  یمن  ام  دنتفگ :  دمآ ؟ اجک  زا  متفه  نیا  دندوب ، شش  نانیا  تفگ : 

.دراد هاگن  ار  ناشیا  ات  ار ، وا  دوب  هداتسرف  یلاعت  يادخ 

كدف

(1) كدف

.داد وا  هب   (3) كدف دناوخب و  ار  همطاف  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دمآ ، تیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد  »(2) و  ُهَّقَح یبرُقلااَذ  ِتآ  «َو 
 - لوسر نوچ  .وا  نادـنزرف  وا و  حـلاصم  اب  فورـصم  شیامرخ  شلخد و  وا و  فّرـصت  رد  دوب و  وا  تسد  رد  لوسر  تایح  تّدـم 
هک میدینـش  ام  هک  دسرن  ثاریم  ردپ  زا  ار  وت  دـنتفگ :  درک ، ردـپ  ثاریم  بلط  نوچ  .دـنتفرگزاب  وا  زا  تفرب ، ایند  زا  مالّـسلا -  هیلع 

هقدـص مینک ، اهر  ام  هچنآ  هقَدَـص ، ُهانکَرَت  ام  دـشابن ، ثاریم  ار  ناربماغیپ  تعامج  ام  ُثَرُون ؛ ِءاـیبنالا ال  َرِـشاعَم  ُنَْحن  تفگ :  لوسر 
.دوب

تمایق باذع  باسح و 

(4) تمایق باذع  باسح و 

دنرب نامگ  یهورگ  یتفگ :  یعازُخلا  َُّمث  یسرافلا  ّینیـسحلا  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  ابا  خیـشلا  ینعا  هیلع -  هّللا  همحر  ام -  خیش 
دعو [ (5) مِهِمامِاب ٍسانُا  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی   ] تیآ نیا  هک 

اّما .باسح  اـب  توعد  باوث و  اـب  توعد  تسا :  ود  توعد  هک  ینعم  نآ  هب  تسا  دـیعو  تیآ  نیا  هچ  تسا ، نآ  فـالخ  هب  تسا و 
راد یِلا  اوُعدَی    ُ هّللاَو  : » یلاعت هلوق  باوث -  اب  توعد 

ص:241

 . ص 214 ج 12 ،  - 1
ار و هراچیب  قح  زین  هدـب و  ار  تبارق  بحاص  ّقح   » 26 ءارسا /  ًاریْذبَت » رِّْذُبت  لیبّسلا َو ال  َْنبا  َنیکـسِملا َو  ُهَّقَح َو  یبرُقلااَذ  ِتآ  َو  - » 2

«. نکم یجرخ  هَدایز  فارسا و  ار و  نایرذگهر 
.دوب مرکا ص  ربمایپ  هب  ّقلعتم  هک  هنیدم  لامش  رد  يا  هدکهد  مان  كَدَف :  - 3

 . ص 254 ج 12 ،  - 4
.71 ءارسا /  دنناوخب  ناشیاوشیپ  مان  هب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  - » 5
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دنک تیاور  رمع  نب  لّضَفُم  هک  تسا  نآ  شنایب  مهِمامِاب » ٍسانُا  َّلُک  اوُعدَن  َمْوَی   : » تسا تیآ  نیا  باسح  اب  توعد  و  ، (1)« ...مالّسلا
زا ار  وا  هک  مالسلا -  امهیلع  دمحم -  نب  رفعج  قداص  زا 

اَهُّیَا ای  دنک :  ادن  ییدانم  دشاب ، تمایق  زور  نوچ  لّضَفُم ! ای  تفگ :  مدیسرپ ، تیآ  نیا 

نانآ يا  مُِکباذَع ؛ مُِکباسِح َو  نِم  اْنیَلَع  ُّدَشَا  انَیِلا  مُُکباِستنا  انب َو  ْمُکُؤاعُدـَل    ِ هّللاَوَف ِباسِحلا  یِلا  اوُُّملَه  َنیموُصْعَملا  ِهَرَرَبلاب  َنودَـتْقُملا 
تبـسن ام  اب  دنناوخ و  زاب  ام  هب  ار  امـش  هک  نیا  هک  يادخ  هب  تفگ :  هگنآ  .ییآ  هاگرامـش  هب  يدرک  ناموصعم  هب  ادـتقا  ایند  رد  هک 
یکاپان هک  دشاب  یتلاجخ  (2) و  يریوشت وچ  نیا  هک  نآ  يارب  امش  باذع  امش و  باسح  زا  دیآ  رت  تخس  ام  رب  عمجم  نآ  رد  دننک 

ار  (3) ییصاع دنناوخ و  زاب  يا  هدولآ  ان  هب  ار  يا  هدولآ  دننک و  تبسن  یکاپ  هب  ار 

(5) نیش ام  رب  یشاب و   (4) نیز ار  ام  ًانیَـش ؛ انیَلَع  اُونوُکَت  ًاْنیَز و ال  اَنل  اُونوُک  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  .دـنراد و  یموصعم  یپ  رد 
تمایق ادرف  ات  ناشهانگ  زا  ناشیا  ءایح  زا  دشاب ، رت  تخـس  تمایق  رد  ام  تعیـش   (6) هاصع زا  ام  يایح  هک  ادخ  يادخ  هب  هک  یـشابَم 

، درگن تسار  اب  هانگ  مرـش  زا  هدنکفا  شیپ  رد  رـس  وا  .هابت  یلاح  هایـس و  همان  اب  دـنرادب  دـنرآ و  وا  زا  رتکیدزنب  ام  هعیـش  زا  ار  یکی 
درگن پچ  اب  ارم و  يدوب  تّما  دب  ار :  وا  دیوگ  مالسلا -  هیلع  دنیب -  ار  یفطصم 

زا دنک  تیاور  عفان  هک ؛ تسا  ربخ  نآ  نیا  نایب  ارم ، يدوب  تعیش  دب  دیوگ :  دنیب  ار  یضترم 

ًاقِرَع یهْجَو  ًاّرامُحم  ِنازیِملا  َدـْنِع  یُنِبلْطَْیلَف  ِهَمایِقلا  َمْوَی  ینَبَلَط  ْنَم  الَا  تفگ :  هلآ -  یلع  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  هک  رمع  هّللادـبع 
یناشیپ هدش و  خرُس  يور  يوج  وزارت  کیدزنب  ارم  وگ  تمایق ، زور  دیوج  ارم  هک  ره  تفگ :  يدَْعب ، یتُّما  َْتثَدْحَا  اّمِم  ًءایَح  ینیبج 

ار وت  ندوب  دهاوخ  مرش  وت  هدرک  زا  ار  ناموصعم  نآ  بجع ! ای  دنـشاب ، هدرک  نَم  سَپ  زا  نم  ناتّما  هچ  نآ  مرـش  هب  هتفرگ   (7) يوخ
تبساحم فقوم  رد  ار  وت  هک  ادرف  ات  شاب  تسین ! مرش  دوخ  هدرک  زا 

يور هدنگفا ، شیپ  رد  اهرس  ... (8) مهِّبَر َْدنِع  مِهِسؤر  اوُسِکان  َنُومِرْجُملا  ِِذا  يرَت  َْول  َو  دنرادب ،

ص:242

هیآ 25. ( 10  ) سنوی هروس  تشهب  تمالس  يارس  يوسب  دناوخ  یم  ارف  دنوادخ  و  - 1
.يراسمرش تلجخ و  ریوشت :  - 2

.يراکهانگ ییصاع :  - 3
.شیارآ تنیز و  نیز :  - 4
.بیع یتشز و  نیَش :  - 5

.ناراکهانگ یصاع :  عمج  هاصُع :  - 6
.قرع يْوَخ :  - 7

یتقو ینیبب  رگا  « » َنُوِنقُوم ّانِا  ًاِحلاص  ْلَـمْعَن  اـنْعِجْراَف  انْعِمَـس  انرَْـصبَا َو  اـنَّبَر  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  مِهِـسؤُر  اوُسِکاـن  َنُومِرْجُملا  ِِذا  يرَت  َول  َو  - » 8
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هتـسیاش یلمع  ات  نادرگ  نامزاب  میدینـش ، میدـید و  اراگدرورپ  دـنیوگ ]  ] هدـنگفا ریزب  اهرـس  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ناراکهنگ 
هیآ 12. هدجس 32  هروس  .میا » هدیسر  نیقی  هب  ام  هک  مینک 
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ار ایبنا  دنرگن  تسار  رب  دننک ، زاب  مشچ  هک  دنرادن  نآ  مشچ  دنرادرب و  رَس  هک  دنرادن  نآ 

، دننکن لیم  هک  ناهاوگ  دریگن ، توشر  هک  ییـضاق  دننیب ] ار  بّرقم  هکئالم  دنرگن  شیپ  زا   ] دننیب ار  ایـصوا  دنرگن  پچ  رب  و  دـننیب ،
.دشابن وغل  وا  رد  هک  یباطخ  دشابن ، وهـس  ار  وا  هک  یبساحم  دشابن ، یطلغ  وا  رد  هک  يرامـش  دشابن ،  (1) یطَطَش وا  رد  هک  ییوزارت 
تعافـش يادخ و  تمحر  هب  دیما  زج  درادـن   (2) یـسّفنم چـیه  درادـن و  سردایرف  چـیه  یلاثم  نانچ  رب  یتلاح  نانچ  رد  هراچیب  نآ 

هک دننک  وا  اب  شتوعد  وا و  اب  شتبسن  ادرف  هک  ار  نآ  دیما  تسا ، هتـسب  ناشیا  تیالو   (3) كارتف رب  ار  دوخ  زورما  وا  هک  یناموصعم 
 : دـیاب یبیبط  زین  ار  وا  دوب  رامیب  بیبط  رگا  هچ  دوبن ، رامیب  بیبط  هک  نآ  طرـش  هک  تسا  دـیما  مِهِماـمِاب ،» ٍساـنُا  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : »

ٌبیبط

(4) ٌضیرم ُبیبَّطلا  يواُدی و 

میقّرلا باحصا  هصق 

(5) میقّرلا باحصا  هصق 

رهش زا  هک  دندوب  درم  هس  میقّرلا ، باحصا  تفگ :  وا  هک  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر -  زا  ریـشب ، نامعن  زا  درک  تیاور  بهو  ... 
مک ناراب  ات  میوش  راغ  نیا  رد  دـنتفگ :  يراغ ، وا  رد  دوب و  یهوک  ار ، ناشیا  تفرگب  ناراب  .دوخ  جـیاوح  یـضعب  هب  دـندمآ  نوریب 

تفرگب راغ  ِرَد  و  داتفا ، راغ  نآ  ِرد  رد  داتفارد و  هوک  زا  میظع  یگنس  دندش ، راغ  نآ  رد  نوچ  .دوش 

! موق ای  دنتفگ :  دندنامورف و  ناشیا  .يداتف  وا  رد  ییانشور  هک  دنامن  یفاکش  چیه  هک  نانچ 

هدرک دوخ  رمُع  رد  هک  یلمع  ام  زا  یکی  ره  ات  دـییایب  .ندرک  دـناوتن  الب  نیا   (6) فـشک یلاعت  يادخ  زج  تسا و  میظع  يراک  نیا 
رمع رد  نم  تفگ :  ناشیا  هلمج  زا  یکی  .دـیاشخبب  ام  رب  یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب  ، (7) میزاس عیفـش  ار  نآ  ادخ ، يارب  صلاخ  تسا 

مناد یم  یتَنَسَح  دوخ 

.دننک يراک  نم  يارب  ات  متفرگ  دزم  هب  ار  رودزم  یتعامج  نم  هک  دوب  نآ  نآ ، و  ما ؛ هدرک  هک 

نوچ .ار  وت  مهدب  زور  کی  دزم  ات  نک  راک  زین  وت  متفگ  ار  وا  نیشیپ ، زامن  دمآ  رگید  يدرم 

ص:243

.ندش نازیمان  تساران و  نتشذگ ، رد  هزادنارد  طَطش :  - 1
.سر دایرف  شخب ، ییاهر  سّفنم :  - 2

.دنبراکش دندنب ، بسا  نیز  تسار  پچ و  رب  هک  یلاود  كارتف :  - 3
.تسا ضیرم  دوخ  هک  نآ  لاح  دنک و  یم  اوادم  هک  کشزپ  - 4

 . ص 312 ج 12 ،  - 5
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.عنام ندرک  فرط  رب  هدرپ ، نتشادرب  فْشَک :  - 6
.هطساو هلیسو و  درمیاپ ، عیفش :  - 7
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زا هک  ار  نآ  هک  یهد  یم  نآ   (2) دنچمه ارم  تفگ :  ناشیا  هلمج  زا  یکی  (1) ّتیوس هب  مداد  یم  يدزم  ار  یکی  ره  دوب و  ماش  زامن 
ناتـسب و مامت  دوخ  دزم  وت  منک ؟ هچ  نآ  هب  نم  هک  تسا   (3) لیبس هچ  نم  لام  اب  ار  وت  هّللا ! ناحبـس  ای  متفگ :  .درک  راـک  زور  همین 

يزور ات  متشاد  یم  هاگن  وا  دزم  نآ  نم  .درک  اهر  دزم  تفرب و  مشخ  هب  هدینشن  نم  زا  .تسین  يراک  رگد  یسک  اب  ار  وت 

دیدپ رایسب  وا  ناگچب  زا  دازب و  دش ؛ نتـسبآ  دش و  گرزب  مدرک  هّلگ  رد  مدادب  نآ  هب  وا  ِدزم  نآ  نم  دنتخورف ، یم   (4) يا هچبواگ 
کیدزنب ارم  تفگ :  دمایب و  هدش ، فیعـض  مدید  ار  يریپ  دمآرب ، نیا  هب  اهلاس  هک  زارد  یتّدم  زا  سپ  .دـش  واگ  يا  هلگ  ات  دـندمآ 

وا تسد  متخانـشب ، ار  وا  مدیرگن ، رد  نم  .مدرک  اهر  دزم  زور  نآ  هک  مرودزم  نآ  نم  تفگ :  نآ ؟ تسیچ  متفگ :  .تسه  یّقح  وت 
ای تفگ :  .تسار  وت  هلگ  واگ  نیا  متفگ :  مدرب و  ارحص  هب  ار  وا  متفرگ و 

نیا رد  ار  سک  و  تساروت ، تسا و  وت  ِّقح  نیا  هک    ِ هّللاو متفگ :  .نکم  ازهتسا  نم  رب  اذه !

ام مدرک ، وت  يارب  نآ  هک  یناد  رگا  ایادخراب ! .درک  اعد  رایسب  تفرگب و  نآ  وا  .تسین  یبیصن 

.دمآ دیدپ  ییانشور  داتفیب و  وا  زا  یثلث  (6) و  دیکرطب دمایب و  گنس  نآ  زا   (5) ینارُهب لاح  رد  هد ، صالخ  ار 

زا دمآ و  نم  کیدزنب  لامج  اب  ینز  .دوب  میظع  یطحق  یلاس  هک  دوب  نآ  نآ ، ما و  هدرک  یتنَـسَح  دوخ  رمع  رد  نم  تفگ :  يرگید 
هب ّالا  تسین  نکمم  متفگ :  .اهب  هب  تساوخ  مدنگ  نم 

راب هس  ات  .وت  سفن  نودـب  تسین  نکمم  متفگ :  تساوخ ، ماعط  دـمآزاب و  هراـبرگد  زاـب  تفرب ، درک و  اـبِا  (7) دوـخ سفن  زا  نیکمت 
هب .مدادن  ماعط  ار  وا  نم  دمآزاب و  ترورض  يور  زا  تفرب و 

زارد وا  هب  تسد  ات  متـساوخ  تولخ ، هب  متـسشنب  وا  اب  نوچ  .یهاوخ  یم  هچنآ  زا   (8) مدرک نَّکمم  ار  وت  نونکا  تفگ :  مراهچ  راـب 
لاح رد  ینز  هّللا ! ناحبـس  ای  متفگ :  نم  .مسرت  یم  يادـخ  زا  تفگ :  تسا ؟ لاح  هچ  نیا  متفگ :  .دـیزرل  یم  هک  متفای  ار  وا  منک ،

یتخس و تّدش و 

ص:244

.يواسم روطب  يربارب ، هب  ّتیوس :  هب  ندوب  يواسم  يربارب ، ّتیوس :  - 1
.ناسمه ربارب ، دنچمه :  - 2

!؟ تسا راک  هچ  تسا : ؟ لیبس  هچ  قیرط -  هار و  لیبس :  - 3
.هلاسوگ هچبواگ :  - 4

.ساگنیتشا زا  لقن  هب  همان  تغل  مومَس  داب  نارُهب :  - 5
.دیکرتب ندیکرطب :  - 6

.ینک میلست  نم  هب  ار  دوخ  هک  نیا  زج  - 7
.تباث اجرباپ و  ندرک :  نِّکمم  - 8
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شیب و  ، (2) مدرکب مّلسم  ار  وت  هک  نز  يا  زیخرب  متفگ :  مسرتن ! يادخ  زا   (1) اخر تمعن و  رد  نم  دسرتب و  یم  يادخ  زا  ترورض 
زا رگید  يا  هراپ  .نک  فشک  ام  زا  الب  نیا  مدرک ، وت  يارب  نآ  هک  یناد  رگا  ایادخراب ! .ار  وا  مدادـب  تساوخ  یم  وا  هک  ماعط  نآ  زا 

دش و هتسکش  گنس  نآ 

.دش نشور  راغ 

هراپ ینتفخ  زامن  .متشاد  دنپـسوگ  نم  و  دندوب ، ریپ  يردام  يردپ و  ارم  هک  دوب  نآ  نآ ، ما و  هدرک  یتنَـسَح  زین  نم  تفگ :  رگیدس 
هتفخ ناشیا  .مدروایب  ناشیا و  يارب  متفرگرب  ریش  يا 

ناشیا نیلاب  رب  (3) مروْشِپب ناشیا  رب  باوخ  منک و  رادیب  ار  ناشیا  هک  دماین  لد  ارم  دندوب 

ناشیا نیلاـب  زا  همه  نآ  اـب  .دوب  لوغـشم  دنپـسوگ  هب  لد  ارم  دـندوب و  عیاـض  نادنپـسوگ  دـنوش و  رادـیب  دوخ  اـت  متفگ :  متـسشنب ،
نیا مدرک ، وت  يارب  نیا  نم  هک  یناد  رگا  ایادخراب ! .مداد  ناشیا  هب  ریش  نآ  نم  و  دندش ، رادیب  ناشیا  و  دمآرب ، حبـص  ات  متـساخنرب 

گنس .نک  فشک  ام  زا  الب 

.دندمآ نوریب  تمالس  هب  اج  نآ  زا  ناشیا  دش و  هداشگ  هر  داتفویب و  راغ  ِرَد  زا  هراب  کی  هب 

.تسا  (4) میقّرلا باحصا  هّصق  نیا ،

فهک باحصا  زا  یتیاور 

(5) فهک باحصا  زا  یتیاور 

نیا ِرَد  رب  دنتفگ :  ار  وا  دوش ، اج  نآ  رد  ات  تساوخ  دمآ و  فهکلا  باحصا  رهش  ِرَد  هب  یسیع  ناّیراوح  زا  یکی  تفگ :  هّبنُم  بهو 
هوامرگ رهـش  نوریب  تفرن و  رهـش  رد  وا  .دـنکن  هدجـس  ار  تب  نآ  اـت  دوش  رهـش  رد  هک  دـننکن  اـهر  ار  سک  تسا ، هداـهن  یتب  رهش 
هواـمرگ .دـیتسرپ  یم  ار  يادـخ  و  درک ، یم  هـقفن  دتـس و  یم  يدزم  درک و  یم  راـک  اـج  نآ  تـفر و  هواـمرگ  نآ  رد  دوـب ،  (6) يا

ِنسُح زا  ار  وا  مدرم  و  درک ، مارکا  ار  وا  دید ، رایسب  تکرب  ریخ و  وا  مودق  زا   (7) ناگ

ار مدرم  دوب ، هدینش  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  هک  يرابخا  وا  و  دنتفرگ ، تسود  وا  حالص  تریس و 
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.يرادان یتسدگنت و  ییاراد و  تورث و  ءاخر  اخر =  تمعن و  - 1
.نتشاد تسرد  تسار و  و  ندرک ، رواب  ندرک :  مّلسم  - 2

[. ندیلوشپ ندیلوشب ، نتفشآ =[ ، ندیروشپ :  - 3
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.»؟ دنا هدوب  تفگش  ام  ياهتیآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  اهنت  هک  يا  هتشادنپ  ایآ  « » ًابَجَع
 . ص 318 ج 12 ،  - 5

.ماّمح هبامرگ :  هوامرگ /  - 6
.یماّمح ناب :  هبامرگ  ناگ /  هوامرگ  - 7
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وا ِراک  زور ، هب  هک  دوب  نآ  طرـش  ماّمح  بحاص  ار  وا  دندیورگب و  وا  هب  یتعامج  .درک  یم  توعد  تعاط  اب  ریخ و  اب  و  تفگ ، یم 
زور کی  ات  .دشاب  لوغشم  دوخ  راک  هب  بش  هب  دنک و 

داد و دنپ  ار  وا  درم  نیا  .دوش  وامرگ  رد  ات  تساوخ  و  دـندرک ، یلاخ  هوامرگ  ات :  دومرفب  تفرگرب و  ار  ینز  رهـش ، نآ  هاشداپ  رـسپ 
تساوخ دمآزاب و  زاب  تشگرب ، دش و  لجخ  هاشداپ  رسپ  دشاب ! تشز  وت  هب  راک  نیا  يرهش و  ِکلَم  رسپ  وت  و  يرادن ، مرش  تفگ : 

رد دنارب و  ار  وا  دز و  وا  رب  گناب  .دمآزاب و   (1) رگیدـس راب  هب  .تشگرب  درک ، ظعو  درک و  یهن  هراب  رگد  درم  .دوش  هوامرگ  رد  ات 
درک و كاله  هوامرگ  نآ  رد  ار  ود  ره  یلاعت  يادخ  درک ، اعد  وا  .دنتفر  هوامرگ 

هک یتعامج  اب  ناگوامرگ  اـب   (2) يراوح نیا  .تشکب  ار  وا  ماّمح  بحاص  دـنتفگ :  دوب ؟ هچ  نم  رـسپ  لاح  تفگ :  ِکلَم  .دـندرمب 
بحاص دندید  ار  يدرم  هار  رد  دـنتفخب و  دـندش و  يراغ  رد  .تفایرد  ار  ناشیا  بش  .دـنتخیرگب  اج  نآ  زا  دـندوب  ناشیا  بحاصم 
یملاظ تسد  زا  هک  مینامدرم  ام  تفگ :  یموق ؟ هچ  امـش  تفگ :  ار  ناشیا  .یتشاد  هاگن  وا  عرز  هک  تشاد  دوخ  اـب  یگـس  یعرز و 

دـندش و راغ  رد  بش  هب  .ناشیا  لاـبند  رد  گـس  تفرب و  ناـشیا  اـب  .منک  تقفاوم  امـش  اـب  هک  دـیاب  یم  ارم  تفگ :  وا  .میا  هتخیرگ 
ناشیا اب  هار  دـندوب ، ناشیا  بلط  رد  هک  کلم  ناسک  دـنتفخب و  لاس  هن  دصیـس و  ات  دـنگفا ، ناشیارب  باوخ  یلاعت  يادـخ  دـنتفخب ،

، ار ناشیا  درک  عنم  سرت ، .دنوش  اج  نآ  رد  ات  دنتساوخ  دنتفای ، هتفخ  ار  ناشیا  وُچ  دندرب و 

بْهَو .دندرک  نانچمه  .یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـنریمب  اج  نآ  رد  نانیا  ات  دـنرآرب  راغ  نیا  ِرد  هک ، تسا  نآ  ریبدـت  دـنتفگ :  رخآ 
ار وا  .تفرگب  ناراب  دـینارچ ، یم  دنپـسوگ  هوک  نآ  رب  و  دیـسر ، اج  نآ  هب  ینابـش  یتقو  .دـندنامب  یتّدـم  راغ  نآ  رد  ناشیا  تفگ : 

ِرَد تفگ :  درک ، هشیدنا 

رادیب باوخ  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  درک و  زاب  راغ  نآ  ِرَد  .مرب  یم  راغ  نیا  رد  ار  نادنپـسوگ  بش  هب  ات  نتفاکـش  دـیابب  راغ  نیا 
.درک

حلاص هاشداپ 

(3) حلاص هاشداپ 

هک حلاص  يدرم  ار ، رهش  نآ  دمآ  دیدپ  یهاشداپ  نآ  زا  سپ  تفگ :  قاحسا  نب  دّمحم  ...

ص:246

.مّوس رگیدس :  - 1
ای نایراوح )  : ) عمج رد  .دنا  هدوب  تسوپ  دیفس  ای  يوش ) هماج   ) رزاگ دنا :  هتفگ  هک  یسیع ع  ترضح  نارای  هلمج  زا  يراوح :  - 2

.دنیوگ نّویراوح ) )
 . ص 319 ج 12 ،  - 3
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تب رفاک و  نمؤم و  دندوب ، نامدرم  هنوگ  ره  وا  کلم  رد  دـنامب و  لاس  تشه  یـس و  دوخ  کلم  رد  وا  و  دـنتفگ ، سیـسودنت  ار  وا 
يادخ اب  ار  ناشیا  و  دوب ، روجنر  نآ  زا  هاشداپ  .تسرپ و 

نیا تایح  ام  »(2) ؛ ییَحن ُتومَن و  اینُّدلا  اَُنتایَح  ِّالا  َیِه  ام   : » دـنتفگ یم  ناشیا  و  روشن ، ثعب و  هب  درک  یم   (1) فیوخت دناوخ و  یم 
درک و عّرـضت  یلاعت  يادخ  اب  دید ، نآ  ناشیا  زا  حلاص  هاشداپ  نوچ  .میـسانشن  یتایح  ایند  تایح  زا  سپ  تسه و  ایند  رد  هک  میناد 

هب یتیآ  ایادخراب ! تفگ : 

نآ ِنامدرم  زا  یکی  لد  رد  .ناشیا  رب  دنک  یتیآ  راهظا  ات  تساوخ  یلاعت  يادـخ  .تسا  ّقح  روشن  ثعب و  هک  دـننادب  هک  يامن  نانیا 
يارب دفاکشب و  انب  نآ  ات  سایلوا  وا  مان  دنگفا  رهش 

راغ رد  رب  یگـس  هتفخ و  اج  نآ  دید  ار  یتعامج  .دـش  هداشگ  راغ  ِرَد  ات  تفاکـشب  ناینب  نآ  دـمایب و  دـنک ،  (3) يا هریظح  دنپسوگ 
يادـخ دـندمآ ، اج  نآ  هراظن  هب  بّجعت  هب  رهـش  نآ  لـها  .ندـش  زارف  تسراـین  دوش ، زارف  اـج  نآ  هک  تساوخ  هک  سک  ره  .هتفخ 

زور کی  هک  دندرب  نامگ  دـندرک و  مالـس  رگیدـکی  رب  و  ، (4) رـشبتسُم هنامداش ، دنتـسشنب  ات  درک  رادـیب  باوخ  زا  ار  ناشیا  یلاعت 
.تسا ّقح  تمایق  روشن  ثعب و  هک  نآ  رب  تخاس  لیلد  ناشیا  ِثعب  یلاعت  يادخ  .يزور و  زا  يرهب  ای  دنا  هتفخ 

فهک باحصا  يرادیب 

(5) فهک باحصا  يرادیب 

ناشیا هماج  ات  دوبن  هتفریذـپ  يرییغت  چـیه  دـنتفخب ، هک  هگنآ  هک  دوب  ناـنچمه  ناـشیا  لاوحا  دـندش و  رادـیب  ناـشیا  دـیوگ :  بْهَو 
بحاص هک  اخیلمی  دندرازگب و  زامن  دنتـساخرب و  .دنـسونایقد  دهع  رد  هک  دندرب  نامگ  دنتـساخرب و  ناشیا  .دوب  هدشن   (6) نگخوش

ام بلط   (7) هیغاط نیا  ات  رگنب  میا و  هدش  هنـسرگ  ام  هک  رآ  یماعط  ام  يارب  ربب  دنچ  یمرد  نآ  ورب و  دنتفگ :  ار  وا  .دوب  ناشیا  ماعط 
، دنربب ار  ام  هک  تسا  نآ  کش  یب  زورما  دـندوب و  ام  بلط  رد  زور  همه   (8) يِد تفگ :  اخیلمی  .راد  زارتحا  رب  نتـشیوخ  دنک و  یم 

رتهم .ایند  زا  ار  ام  تسا  يزور  رخآ  نیا  و 
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.ندناسرت فیوخت :  - 1
 . هیآ 24 هیثاج 45  هروس  - 2

.لغآ هریظح :  - 3
.نامداش هدنوش ، داش  رشبتسم :  - 4

 . ص 319 ج 12 ،  - 5
.نیکرچ نگخوش :  - 6

.دشاب هتشذگرد  رایسب  بدا  تعاط و  دح  زا  هک  یسک  رورغم ، شکرس ، هیغاط :  - 7
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اهمرد نآ  تساخرب و  اخیلمی  هگنآ  .مینک  نید  يادف  هب  ناج  مینک و  ماقم  ّقح  نید  رب  و  میدرک ، يادـخ  رب  لّکوت  ام  تفگ :  ناشیا 
راثآ رهش  رد  .دیآ  رهش  هب  ات  دمآ  ریز  هب  هوک  زا  تفرگرب و 

فوخ زا  ّبقرتم  ناسرت و  دمآرد ، رهـش  هب   (1) راو يراوتم  .دوب  هتـشاذگب  وا  هک  دـید  نآ  ِفالخ  رب  دوب  هدرک  اهر  وا  هک  یمالعا  و 
بجع هب  .دنداد  یم   (2) تالَص وا  رب  دنتفگ و  یم  یسیع  مان  و  یسیع ، ّتلم  راعش  رب  دید  ار  نامدرم  دمآ ، رهـش  رد  نوچ  .سونایقد 

دنیوگ و یم  اراکشآ  وا  راعش  نونکا  ندرب ، تسراین  یسیع  مان  یسک  رهـش  نیا  رد  متفرب و  رهـش  نیا  زا  شود  نم  تفگ :  دنامورف ،
یمن ار  سک  تشگ ، یم  رهـش  نآ  درِگ  زاب ؛ لاـس  دصیـس  تّدـم  زا  تسا  هدـش  كـاله  سوناـیقد  هک  دوبن  ربخ  ار  وا  و  دـنراد ؛ یم 
رخآ مباوخ ! رد  ای  ما  هدرک  طلغ  رهش  انامه  تفگ :  دوخ  اب  .دوب  هدرک  اهر  وا  هک  دید  نآ  فالخ  هب  ناشیا  نییآ  مسر و  تخانش و 

.سوُـسفَد تفگ :  دـنناوخ ؟ هچ  ار  رهـش  نیا  تفگ :  ار  يدرم  رخآ  .تسا  نیا  مـه  رهـش  یکیدزن ، نـیا  رد  تـفگ :  درک و  هشیدـنا 
مان و هب  دوب  اهمرد  نآ  درک و  نوریب  تشاد  هک  اهمرد  نآ  رِخآ ، .دندوب  نآ  هن  رهش  نآ  نامدرم  نکل  و  تسا ، نآ  رهـش  هک  تسنادب 

دصیس زا  سونایقد  رهُم 

مرد نآ  درم  .دَرَخ  ماعط  ات  دادب  دنچ  یمرد  نآ  .یگرزب  هب  دوب  رتش  ياپ  لکش  رب  هدز و  لاس 

ار وا  دید ، لوهجم  بیرغ و  درم  دیرگن ،] درم  رد  دنامورف ، بجع  نآ ، خـیرات  دـناوخب و  نآ  هّکـس  شقن و  و  ، ] دـیرگن وا  رد  دتـسب 
نآ درم ، نآ  .تقو  خرن  هب  ارم  هدـب  یماعط  ناتـسب و  مرد  راـک ! هچ  نآ  اـب  ار  وت  درم  يا  تفگ :  يدروآ ؟ اـجک  زا  مرد  نیا  تفگ : 

دومن يرگید  هب  مرد 

ات وگ  تسار  دـنتفگ :  ار  وا  .تسا  هتفای  یجنگ  انامه  درم  نیا  دـنتفگ :  دـندادب و  تسد  هب  تسد  و  تخادـنا ، يرگید  هب  يرگید  و 
رد ار  وت  لاح  ره  هب  نتشاد و  ناوتن  رب  اهنت  جنگ  نیا  هک  مییوگن ، سک  اب  وت  ِزار  ام  ات   (3) نک كرتشم  ام  اب  و  یتفای ؟ اجک  جنگ  نیا 
يا تفگ :  وا  .دنامنب  وت  هب  يزیچ  دسر و  جنر  نآ  زا  ار  وت  مییوگب و  ار  تقو  ِناطلـس  ینک ، نینچ  هن  رگا  هچ  دنیاب ؛ ناروای  راک  نیا 

هب ارم  سک  منک و  یم  جرخ  نیا  زا  زور  ره  متشاد و  زورید  نم  هک  تسا  دنچ  یمرد  نیا  دشاب ؟ هچ  جنگ  ییوگ ؟ یم  هچ  امـش  موق 
هاشداپ هب  ربخ  دـندروآرب و  زاوآ  و  دـنا ، هدز  لاس  دصیـس  خـیرات  زا  اهمرد  نیا  هک  وگم   (4) لاحم دنتفگ :  .درکن  مهّتم  نتفای  جـنگ 

تقو

ص:248

.سانشان هدیشوپ و  ناهنپ و  تروص  هب  راو :  يراوتم  - 1
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ِتمهت رد  یـشوماخ  نآ  دوب و  یم  شوماخ  هک  زج  ار  ناشیا  ثیدح  نآ  تشادن  باوج  چیه  وا  دندش و  عمج  وا  رب  مدرم  و  دیـسر ،
شیپ اـت  دـندرب  ار  وا  .ماـن  سویطـسا  یکی  ماـن و  سویرا  یکی  حـلاص :  درم  ود  دـندوب ، ياوشیپ  ود  رهـش  رد  .درک و  یم  تداـیز  وا 

نامگ وا  و  ناشیا ،

زا مدرم  و  شوهدم ؛ و  هداهن ، گرم  رب  لد  تفر  یم  وا  و  دنرب ، یم  سونایقد  شیپ  ار  وا  هک  درب 

! اهنیمز اهنامـسآ و  دـنوادخ  يا  تفگ :  یم  دـناوخ و  یم  ار  يادـخ  لد  رد  وا  .ناگناوید و  زا  هک  نانچ  ، (1) دنتشاد یم  سوُسف  وا 
نم ِلاح  نم  ِباحـصا  ای  ینامدوب و  ياـج  کـی  هب  اـم  کـشاک  تفگ :  یم  دوخ  اـب  سر و  داـیرف  ارم  اهیتخـس ، رد  ییوت  سرداـیرف 

دشکب و ارم  راّبج  نیا  هک  اغیرد ! هآ  .تامم  تایح و  رد  میـشاب  ياج  کی  هب  هک  رگیدکی  اب  تسا  نانچ  دهع  ار  ام  هک  يدنتـسنادب !
نوچ .داد  یم  يادخ  اب  هانپ  درک و  یمه  دای  ار  يادخ  دروآ و  یم  تداهـش  درک و  یم  هشیدـنا  نیا  هار  همه  .منیبن  زاب  ار  ناشیا  نم 

، دندرب حلاص  سیئر  ود  نیا  شیپ  ار  وا 

نیا ات  وگب  تسار  دـنتفگ  ناشیا  .دـنداد  ناشیا  هب  اـهمرد  نآ  (2) و  اج نآ  دنتـشادب  ار  وا  .دـش  نکاس  .دوبن  سونایقد  دـیرگن ؛ رد  وا 
شقن نیا  دنتفگ :  دشاب ؟ هچ  جنگ  تفگ :  وا  یتفای ؟ اجک  جنگ 

هتفاین یجنگ  چیه  نم  هک  هّللاو  تفگ :  اخیلمی  .ناتـساب  رهُم  میدـق و  ياهجنگ  زا  يا  هتفای  یجنگ  وت  هک  وت  رب  دـهد  یم  ییاوگ  مرد 
مان وا  تسیک ؟ وت  ردـپ  یتسیک و  وت  دـنتفگ :  .مناد  یم  نیمه  نم  .تسا  رهـش  نیا  برـض  ما و  هتفرگرب  ردـپ  هناـخ  زا  مرد  نیا  ما و 

، ردپ مان  تفگب و  دوخ 

 : دنتفگ .لاس  هن  دصیس و  دوب -  هداتفا  نایم  رد  زارد  تّدم  هچ  تخانش ، ار  وا  هک  دوبن  سک 

یم دـنگوس  یتعاس  دوب و  یم  شوماخ  یتعاـس  هک  زج  نتفگ ، تسناوت  یمن  يزیچ  وا  .يوگ  یمنب  یتسار  اـم  اـب  يوگ و  یم  غورد 
 : دـنتفگ یم  يرهب  و  تسا ، هلبا  دـنتفگ :  یم  يرهب  و  تسا ، هناوـید  دـنتفگ :  یم  يرهب  مدرم  .تـسا و  هتفاـین  یجنگ  وا  هـک  دروـخ 

يرب یم  نامگ  تفگ :  درک و  دـیدهت  ار  وا  دز و  وا  رب  گناب  ناـسیئر  نآ  زا  یکی  رخآ  .دـهد  یمن  ربخ  یتسار  زا  و  تسا ،  (3) راّرط
لام نیا  هک  ییوگ ، یم  هک  لاحم  غورد و  نآ  هب  نتشاد  میهاوخ  رواب  ار  وت  ام  هک 

نایعا و و  يراد ، سوسف  ناریپ  ام  رب  ات  يا  هدمآ  نوچ  یکدوک ، وت  و  تسا ! هدز  لاس  هن  دصیس و  زا  مرد  نیا  شقن  و  تسا ، وت  ردپ 
نیازخ دنرضاح و  اج  نیا  هک  دننانیا  رهش  نیا  نافورعم 

رگا .مینکن  اهر  نیا  هب  ار  وت  ام  میرادن ، مرد  کی  برض  نیا  زا  ام  تسام و  تسد  هب  رهش  نیا 

ص:249

.نتشاد مغ  فسأت و  نتشاد :  سوسف  - 1
.دنتشادهگن دنتشادب :  - 2

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 361 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_249_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_249_3
http://www.ghaemiyeh.com


.رب بیج  دزد ، راّرط :  - 3
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ارم مسرپ  يزیچ  امـش  زا  نم  هک  امـش  رب  ادخ  هب  تفگ :  اخیلمی  .دشاب  بیذعت  سبح و  برـض و  ّالا  (1) و  دارملا وهف  یتفگ ، تسار 
؟ زورید دوب  وا  تسد  رد  رهـش  نیا  هک  تساـجک  وا  و  درک ، هچ  کـلملا  سوناـیقد  اـت  يوگب  ارم  تفگ :  .وـگب  دـنتفگ :  .یهد  ربـخ 

اخیلمی .دـش  كاله  ات  تسا  زارد  نایلاس  هک  تسا  یهاشداپ  مان  نیا  و  مان ، سونایقد  مینادـن  ار  یهاشداپ  نیمز  تشپ  رب  ام  دـنتفگ : 
نید زا  ار  ام  ات  هارکا  درک و  متـس  اـم  رب  رهـش  نیا  هاـشداپ  میدوب و  راـی  دـنچ  اـم  هک  نادـب  دـیوگ ، یمن  تسار  نم  اـب  سک  تفگ : 

، زورید میتخیرگب  وا  زا  ام  دنادرگرب ، یحیسم 

.نم رب  ینک  یم  جنگ  تلاوح  یتخیوآ و  نم  رد  مرخ ، یماعط  باحصا  يارب  ات  مدمآ  رهش  هب  نم  زورما  میتفخب و  شود  و 

تفگ دینشب ، نخس  نیا  سویرا  نوچ  سولجنی  هوک  رب  ارم  ناباحصا  ینیبب و  ام  راغ  ات  ییایب  يرادن  رواب  ارم  رگا  تفگ ]:  اخیلمی  ...]
رهـش و لها  هلمج  سیئر و  ود  نآ  دنتـساخرب  هگنآ  .یلاعت و  يادخ  ياهتیآ  زا  دشاب  یتیآ  نیا  و  دیوگ ، یم  تسار  درم  نیا  انامه  : 

ات مور  یم  شیپ  زا  نم  تفگ :  ار  ناشیا  هگنآ  .سولجنی  هوک  کیدزنب  ات  داتسیا  ناشیا  شیپ  رد  اخیلمی 

.دشاب اور  دنتفگ :  .میوش  ناشیا  رس  هب  میظع  یقلخ  انامه  هک  دنسرتنب  ات  مهد  ربخ  ار  ناشیا 

تسا هتفرگب  ار  اخیلمی  سونایقد  هک  دیامن  یم  نانچ  لاح  ره  هب  ناشیا :  دنتفگ :  دش ، رید  ناشیا  کیدزنب  اخیلمی  نتـشگزاب  نوچ  و 
عطاق دندینش ،  (3) مدرم هَبلج  ناپـسا و  ّمس   (2) عقو زاوآ  نوچ  .دربب  زین  ار  ناشیا  دـیآ و  رکـشل  هک  دـندوب  یم  دّـصرتم  تعاس  ره  و 

هک  (4) دندش

يادخ هب  نتـشیوخ  دندرک و  عادو  ار  رگیدکی  دندرک و  ّتیـصو  رگیدکی  اب  .دـنا  هدـمآ  ناشیا  نتفرگ  هب  هک  تسا  سونایقد  رکـشل 
زا ار  ناشیا  اخیلمی  .هِد  ربخ  ار  اـم  تسا ؟ لاـح  هچ  ، (5) َکَئارو ام  دنتفگ :  ار  وا  .دمآرد  اخیلمی  دـندرک  هاگن  نوچ  .دـندرک  میلـست 

.دندنام ورف  تفگش  لاح  نآ  زا  دندیدب و  ار  ناشیا  دندمایب و  مدرم  نآ  ناسیئر و  نآ  و  داد ، ربخ  دوب  هتفر  هچنآ 

توبات نآ  .هدز  وا  رب  میس  زا  یلفق  نهآ ، زا  دندید  یتوبات  ياج ، رب  یضعب  دوب و  هتفاکش  یضعب  هک  ناینب  نآ  رد  دندرک  هاگن  نوچ 
دهع رد  خـیرات  نـالف  رد  هک :  هدرک  شقن  وا  رب   (6) ریزْرَا زا  دـندید  حول  ود  اج  نآ  رد  .دـنداشگب  لفق  نآ  دـندروآرب و  اج ، نآ  زا 

، سونایقد تکلمم 

ص:250

! رتهب هچ  .تسا  نآ  دوصقم  سپ  دارملاوهف :  - 1
.ندمآ دورف  ْعقَو :  - 2

.ادص رس و  وهایه ، مدرم :  هَبلَج  - 3
.ندرک ادیپ  نیقی  ندش :  عطاق  - 4

؟ تسا هداتفا  یقافّتا  هچ  تسا ؟ ربخ  هچ  وت  رس  تشپ  - 5
.یعلق ریزْرَا :  - 6
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رب لکش و  نیا  رب  دندوب  یناناوج  سونیطب ، و  سویرکب ، و  سروین ، و  سوطوسن ، و  سنوطرم ، و  اخیلمی ، و  انیملَـسحَم ، و  انیْملَـسْکَم ،
ناشیا و زا  دـنتفای  ربخ  نوچ  .دـندش  راغ  نیا  رد  و  نید ، يارب  درک  یم  ناشیا  دـصق  هک  دـنتخیرگب  تقو  هاشداپ  هنتف  زا  تأـیه ، نیا 

دنتسنادب

رب یـسک  رگا  ات  ناشیا ، لاوحا  میتشونرب و  ناشیا  ياهمان  ام  و  دندرک ، تخـس  گنـس و  هب  دـندروآرب  راغ  ِرَد  دـنراغ ، رد  ناشیا  هک 
هب دـش  تدایز  نیقی  ار  نانمؤم  دـندنامورف و  یتفگـش  هب  دـندناوخب ، نآ  نوچ  .دوب  نینوچ  ناشیا  لاح  هک  دـنادب  دوش  علّطم  ناـشیا 

گنز هن  دـندوب ، هدـنام  تّوقب  هزات و  ناوج و  نانچمه  ناـشیا  هک  دـندنام  تفگـش  نآ  زا  (1)و  یتوم ءایحا  رب  یلاعت  يادخ  تردـق 
سیـسودنت وا  مان  هک  حلاص  هاشداپ  نآ  هب  دنتـشون  همان  سیئر  ود  نیا  هگنآ  .هدش  نگخوش  ناشیا  هماج  هن  دوب و  هدـیدرگب  ناشیور 

حرـش همان  رد  هّصق  نآ  .روشن و  ثعب و  تحـص  رب  دومن  ناقلخ  اب  هک  یلاعت  يادـخ  تایآ  زا  ینیبب  یتیآ  ات  ياـیب  لـیجعتب  هک :  دوب 
تسیرگب و رایـسب  یلاعت و  يادخ  شیپ  داهن  كاخ  رب  يور  دـمآ و  دورف  کلم  ریرـس  زا  دـناوخرب ، همان  حـلاص  کلم  نوچ  .دـنداد 
؛ دیدب لاح  نآ  دمآ و  اج  نآ  رهش  نآ  لها  اب  رکشل و  اب  تساخرب  و  تیآ ، نآ  راهظا  رب  یلاعت  ار  يادخ  درازگ  رکش  درک و  عّرـضت 

عادو ار  وت  ام  دنتفگ :  دندرک و  مالس  وا  رب  دندیسرپب و  ار  وا  هگنآ  .دندوب  لوغـشم   (2) لیلهت حیبست و  تدابع و  هب  راغ  رد  ناشیا  و 
و دنتفخب ، دنداهن و  نیمز  رب  ولهپ  .میا و  هتـساوخرد  يادـخ  زا  ار  ام  هک  ندرب  دـهاوخ  لّوا  لاح  اب  ار  ام  یلاعت  يادـخ  هک  مینک  یم 
و نیّرز ، ياهتوبات  دـنتخاس و  هیامنارگ  ياـه  هماـج  نفک ، يارب  ار  ناـشیا  اـت  دومرفب  هاـشداپ  تشادرب ، ناـشیا  ناـج  یلاـعت  يادـخ 

ار ناشیا  درگ   (3) اقید رز و  هک  دید  باوخ  رد  .دهن  اج  نآ  رد  ار  ناشیا  ات  تساوخ 

انب دجـسم  راغ  نآ  رد  رب  ات ، دومرفب  .ندرک و  ناشیا  ضّرعت  ندـیدرگ و  ناشیا  درگ  تسراین  سک  هک  ، (4) بعُر هب  درک  بوجحم 
یهاگتجاح نآ ، و  دندرک ، زامن  اج  نآ  رد  مدرم  هک  دندرک 

.تسا فهکلا  باحصا  ثیدح  نیا  .دندوزفیب  تدابع  رد  دنتخاس و  يدیع  زور  نآ  دش ، رهاظ  ناشیا  لاوحا  هک  تقو  نآ  .دش و 

ص:251

.ناگدرم ندرک  هدنز  یتوم :  ِءایحا  - 1
.نتفگ هّللا  ّالا  هلا  ال  نتفگ ، ادخ  رکذ  لیلهت :  - 2

.راد شقن  فیطل  یمشیربا  هچراپ  ابید :  اقید /  - 3
.ندیسرت سرت ، بعُر :  - 4
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نینرقلاوذ نامز  رد  حلاص  یموق 

(1) نینرقلاوذ نامز  رد  حلاص  یموق 

هب ات  درک  یم  توعد  داشگ و  یم  اهرهـش  تفر و  یم  نیمز  رد  دندوب ، سنِا  وا  رد  هک  نینرقلاوذ ) داهن =(  نیمز  هنایم  هب  يور  هگنآ 
و دوب ، ناسکی  ناـشلاح  ، (2) ّتیوَسب تمـسق  لدـع و  هب  میکح  فاصنااب ، تریـسوکین ، حلـصم ، تفای  ار  ینامدرم  دیـسر ، یتعامج 
و دوبن ، رد  ار  ناشیا  ياهیارـس  دوب ، يوتـسم  ناـشاوها  دوب و   (3) ّفلأتم ناشاهلد  و  دوب ، میقتـسم  ناشتقیرط  و  دوب ، یکی  ناـشتملک 

یلاو ناشیا  رهش  رد  و  دوب ، يارس  رد  رب  ناشاهناتسروگ 

مانـشد ار  رگیدکی  و  دـندوبن ،  (4) لـضافتم دـندوبن و  فلتخم  دوبن ، فارـشا  دوبن و  كولم  ناـشیا  ناـیم  رد  دوـبن و  مکاـح  دوـبن و 
و يدیـسرن ، ناشیدـب  يدیـسر  ناـمدرم  هب  هک  یتاـفآ  و  يدنتـشادن ، هنیک  يدـندیدنخن و  يدـندرکن و  گـنج  مـه  اـب  و  يدـندادن ،

.دوبن يوخدب  ظیلغ و  (5) و  ّظف و  دوبن ، شیورد  ناشیا  نایم  رد  دوب و  زارد  ناشرمع 

؟ مدیدن ینامدرم  امش  دننام  متشگب  نم  نیمز  راطقا  رد  هک  ینامدرم  هچ  امـش  موق ! يا  تفگ :  دنامورف و  بّجعت  ناشیا  زا  نینرقلاوذ 
ات دـنتفگ :  يا ؟ هتخاـس  يارـس  رد  رب  ناتـسروگ  ارچ  تفگ :  میهد ؟ ربخ  ار  وت  اـت  یهاوخ  هچ  دـنتفگ :  .دـیهد  ربخ  ارم  دوخ  لاوحا 
ارچ تفگ :  .دشابن  مهّتم  نیاخ و  دزد و  ام  نایم  رد  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  درادن ؟ رد  ناتاهیارـس  ارچ  تفگ :  .مینکن  شومارف  گرم 

.دنک بدا  ات  دیاب  ریما  ار  ام  هک  مینکن  يزیچ  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  تسین ؟ ریما  امش  نایم  رد 

.دنتـسین نارگناوت  امـش  نایم  رد  تفگ :  .میهد  رگیدکی  فاصنا  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  تسین ؟ مکاح  امـش  رهـش  رد  ارچ  تفگ : 
زا دـنتفگ :  تسین ؟ تفلاخم  (6) و  تعزانم مه  اب  ار  امـش  هک  تسا  نوچ  تفگ :  .لام  ترثک  هب  مینکن  راختفا  اـم  هک  اریز  دـنتفگ : 

نکاس ملح  هب  ار  نتشیوخ  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  دشابن ؟ تموصخ  مه  اب  ار  امش  ارچ  تفگ :  .ام  هنیس  تمالس 

.میا هدرک 

یکی امـش  هملک  هک  تسا  نوـچ  تفگ :  .مینکن  رخف  اـم  هک  اریز  دـنتفگ :  دـنا ؟ هن  ناـهاشداپ  كوـلم و  امـش  ناـیم  رد  ارچ  تفگ : 
اب مینکن  تموصخ  تفلاخم و  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  تسا ؟
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 . ص 37 ج 13 ،  - 1
.لادتعا يربارب ، ّتیوَس :  - 2

.هتفرگ تفلا  مه  اب  ّفلأتم :  - 3
.هدنیوج يرترب  لضافتم :  - 4

.لد تخس  وخدب و  ّظف :  - 5
.ندرک هزیتس  عازن و  تعزانم :  - 6
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زا دسح  (1) و  ّلِغ یلاعت  يادخ  تسا  میلس  ام  ياهلد  هک  اج  نآ  زا  دنتفگ :  يا ؟ هداتفا  نینچ  امـش  هک  تسا  نوچ  تفگ :  .رگیدکی 
.تسا هدرک  نوریب  ام  ياهلد 

.میهد ناشیا  هب  ناشیا  نآ  مینک ، راک  قح  رب  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  دنا ؟ هن  ناشیورد  امش  نایم  رد  ارچ  تفگ : 

؟ يدـنخن زاب  امـش  ارچ  تفگ :  .مینک  لدـع  هب  مکح  مینک و  راک  قح  رب  ام  هک  نآ  يارب  دـنتفگ :  تسا ؟ زارد  ناترمع  ارچ  تفگ : 
رافغتسا هب  میسرت ، یم  هانگ  زا  هک  نآ  يارب  زا  دنتفگ : 

.میا هدرک   (2) نّطوم الب  هب  نت  ام  هک  نآ  يارب  دنتفگ :  يا ؟ هن  كانمشخ  كانمغ و  ارچ  تفگ :  .میلوغشم 

ناـشیورد رب  هک  دوـب  نآ  ناـشیا  هقیرط  هک  میا  هتفرگ  ناردـپ  زا  هقیرط  نیا  اـم  یلب  دـنتفگ :  دـندوب ؟ هنوـگچ  امـش  ناردـپ  تفگ : 
زا و  يدندرک ،  (3) اساُوم ناجاتحم  اب  يدندرک و  تمحر 

اب و  يدندرک ،  (4) تءاسا ناشیا  اب  هک  نانآ  اب  يدندرکن  ناسحا  و  يدندرکن ، وفع  ناملاظ 

زاجنِا ار  هدـعو  يدـندرک و  اـفو  دـهع  هب  و  يدـندرک ، تظفاـحم  اـهزامن  تقو  و  يدنتـشاد ، هگن  تناـما  يدـندرک و  ملح  نـالهاج 
.دیناسر ام  هب  ناشیا  حالص  تکرب  و  تشادب ، حالص  رب  ناشیا  ياهراک  مرج  یلاعت ال  يادخ  ، (5) يدندرک

مالسلااهیلع میرم 

(6) مالسلااهیلع میرم 

مدوب و تسردنت  هک  نیا  زا  شیپ  ایادخراب ! تفگ :   (7)« ِهَلخَّنلا ِعْذِِجب  ِْکَیِلا  يِّزُه  َو   : » دنتفگ ار  میرم  نوچ  دـنتفگ :  تراشا  لها  و 
نم ِيزور  نم ، رب  دوبن  سافن  جنر  مدوبن و  روجنر 

تقو نآ  یلب ، تفگ :  دـتفویب ! امرخ  اـت  ناـبنجب  تخرد  هک  ییاـمرف  یم  نونکا  ندرک ، تسیاـب  یعـس  ارم  هک  نآ  یب  يدـیناسر  یم 
هب وت  يزور  ام  یتسب ، دنزرف  رد  لد  زا  یـضعب  نوچ  تسا  ّقلعتم  یـسیع  هب  تلد  هشوگ  نونکا  دوب ، نم  هب  یّلکب  تلد  يدوب ، دّرجم 

زاب تخرد  هشوگ 

ص:253

.ترودک تنایخ و  هنیک و  ّلِغ :  - 1
.نداهن لد  ییاج  ای  يزیچ و  رب  نّطوم :  - 2

.ندومن تیاعر  ندرک ، يراوخمغ  يرای و  تاساوم :  اساوم =  - 3
.ندرک يدب  ندرک :  تئاسا  - 4

.تجاح ندروآرب  هدعو -  هب  ندرک  افو  زاجنِا :  - 5
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 . ص 70 ج 13 ،  - 6
هیآ 25. میرم 19  هروس  .هزات  بطر  وت  رب  دتفیب  ات  امرخ  تخرد  دوخ  اب  نابنجب  و  - 7
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: تفگ شوخ  ینعم  نیا  رعاش  و  دسر ، وت  هب  ات  نک  یعس  میتسب ،

ٍهَجاح ّلُک  ِیف  ِنمحّرلا  یَلَع  لّکَوَت 

بَلَّطلا ِهَّدِش  ِیف  َّدِجلا  َّنَکُْرتَت  َو ال 

َمَیرَِمل َلاَق    َ هّللا َّنَا  َرَت  َْملَا 

َبَطُّرلا ِطَقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  يِّزُه  َو 

ٍهَّزَه ِریَغ  ْنِم  هینجَت  ْنَا  َءاَش  َْول  َو 

(1) ٌبَبَس َُهل  یَش ٍء  ُّلُک  نِکل  ُْهتَّنَج َو 

 : تفگ سک  یسراپ  هب  زین  ینعم  نیا  و 

امرخ تخرد  ناشف  زیخرب و 

شراب هب  یسر  يوش  داش  ات 

دناشفن تخرد  ات  میرم  ناک 

شرانک رد  داتفن  امرخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زامن 

لوسر زامن 

(2) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

يادخ هن  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ :  ، (3) دیهامایب شیاپ  ات  زامن  رد  داتـساب  ياپ  رب  نادنچ  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  هَبعُـش  هریغُم 
رکاش يا  هدـنب  ار  يادـخ  ًاروکَـش ؛ ًادـْبَع    ِ هّلل ُنوُکَا  َالَفَا  تفگ :  یهن ؟ یم  ارچ  دوخ  رب  جـنر  همه  نیا  تسا ، هدـیزرمایب  ار  وت  یلاعت 

؟ مشابن

درک هبوت  تلفغ  یتسم و  زا  هک  یناوج 

(4) درک هبوت  تلفغ  یتسم و  زا  هک  یناوج 

مدـید ار  یمدزگ  متفر  یم  لین  دور  رانک  رب  نشور ، باتهام  رِمْقُم و  دوب  یبش  مدـمآ ، نورب  اهبـش  زا  یبش  تفگ :  يرـصم  نّونلا  وذ 
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، دیسر بآ  رانک  هب  ات  متفر  یم  وا  رثا  رب  دشاب ، يا  هیبعت  نیا  رد  انامه  متفگ :  مدیسرن ، يو  رد  نم  هک  نانچ  باتـش  هب  تفر  یم  هک 
ار مدزگ  نیا  هک  ییادخ  نآ  ناحبُـس  متفگ :  نم  درک ، رَبَع  وا و  تشپ  رب  تسـشنرب  مدزگ  نآ  ات  تشادـب  تشپ  دـمایب و   (5) یغزب و 

متفر یم  وا  رثا  رب  نم  تفرگ و  نتفرگ  نتخاـت  هراـبرگد  دیـسر  کـشخ  هب  نوچ  مدزگ  .مدرک  ربع  زین  نم  درکن ! اـهر   (6) هنیفس یب 
يرام هداتفا و  تسم  مدید  ار  ییانُرب  مدرک  هاگن 

دش و رام  نآ  تشپ  رب  دمایب و  مدزگ  نآ  هدرک ، وا  نهد  گنهآ  هدش و  وا  هنیس  رب  میظع  هایس 

ص:254

ار لخن  هخاش  هک  دومرف  میرم  هب  دنوادخ  هک  ینیب  یمن  .هنم  تسد  زا  ار  بلط  لاح  چـیه  رد  نک و  لّکوت  ادـخ  رب  يزاین  ره  رد  - 1
یببـس ار  يزیچ  ره  اّما  .دـیچ  یم  امرخ  ندـنابنج  یب  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  هک  یلاح  رد  .دـتفاورف  هزات  يامرخ  وت  رب  ات  ناـبنجب 

.تسا
 . ص 130 ج 13 ،  - 2

.درک مرو  دیسامایب ، دیهامایب :  - 3
 . ص 228 ج 13 ،  - 4

.هغابروق كوغ -  غزو  غزب =  - 5
.یتشک هنیفس :  - 6
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: مدناوخب اهتیب  نیا  زاوآ  هب  مداتسیاب و  وا  نیلاب  رب  مدنامورف ، تفگشب  نآ  زا  نم  .دیدرگرب  تخادنیب و  تشکب و  دزب و  یشین  ار  وا 

هُسُرُْحی ُلیَخلاو  ًاِمئان  ای 

ِمَلُظلا ِیف  ُّبُدَی  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم 

ٍِکلم نَع  ُنُویُعلا  ُمانَت  َْفیَک 

(1) ِمَِعنلا ُِدئاوَف  ُْهنِم  َکیتأت 

.درک هبوت  نم  تسد  رب  مدرک ، تیاکح  وا  اب  لاح  نیا  نم  دمآرد ، باوخ  زا  نم  زاوآ  هب 

شتآ رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

(2) شتآ رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

...نتخوس دیابب  ار  مالسلا ] هیلع  میهاربا  ترضح  نیا =[  دنتفگ : 

نوچ دنتخاسب   (3) یطیاح .دـنتفرگ  شیپ  شتآ  زاس  ناشیا  و  دنتـشاد ، زاب  يا  هناخ  رد  دـنتفرگب و  ار  میهاربا  ات  دومرفب  دورمن  هگنآ 
ياضق تشاد  دـیما  دوب  يرامیب  ای  دوب  یتجاح  هک  ار  یـسکره  اـت  دـندنگفا  اـج  نآ  رد  کـشخ  تخـس  ياـهمزیه  (4) و  يا هریظح 

.تخادنا اج  نآ  رد  دروایب و  مزیه  يا  هتشپ  كّربت  بّرقت و  هب  دوخ ، رامیب  حالص  دوخ و  تجاح 

هگنآ .تفرب  یهوک  نوچ  هریظح  نآ  يالاب  زا  هک  دندرک  عمج  نادنچ  ات  دندرک  یم  عمج  مزیه  هام  کی  تفگ :  قاحـسا  نب  دّمحم 
دنتخاس  (5) یقینْجنَم هاگنآ  .ندیرپ  تسراین  اوه  نآ  رد  غرم  هک  نانچ  دش  تخـس  تفرگ و  وا  رد  ات  دـنداهن  وا  رد  شتآ  بناوج  زا 

.دنتخادنا شتآ  هب  دنداهن و  اج  نآ  رد  دنتسبب و  ياپ  تسد و  ار  میهاربا  دنداهنب و  يالاب  رب  و 

کی دوخ  نیمز  رد  ار  وت  ایادـخراب ! دـنتفگ :  ناگتـشیرف  .سنا  ّنج و  رگم   (6) دندرک هّجـض  نآ  زا  ناـقلخ  همه  هک :  تسا  ربخ  رد 
امش زا  رگا  يورب و  تفگ :  مینک ؟ ترصن  ار  وا  ات  شاب  روتـسد  ار  ام  دنزوسب ؟ شتآ  هب  ار  وا  ات  ینک  یم  نیکمت  تسا ، دّحوم  هدنب 

ای تفگ :  دمآ و  تسا  لّکوم  ناراب  رب  هک  هتـشرف  نآ  .ار  وا  يراذگ  نم  اب  دنک  نم  رب  لّکوت  رگا  و  ار ، وا  ینک  يرای  دـهاوخ  يرای 
چیه ار  وت  دناشنورف و  ات  مرامگ  شتآ  نیا  رب  ناراب  ات  یهاوخ  رگا  میهاربا ،

ص:255

هب وا  تمعن  هرهب و  هک  یهاشداپ  زا  هنوگچ  .دراد  یم  تهاگن  دـیآ  یم  وت  يوس  هب  هک  یناـبز  ره  زا  ار  وت  تسود  هک  هتفخ ! يا  - 1
؟ دیآ یم  تمشچ  هب  باوخ  دیسر ؛ یم  وت 

 . ص 244 ج 13 ،  - 2
.راوید تسبراوید ، طیاح :  - 3
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.نادنفسوگ لغآ  دنزاس ، تاناویح  يارب  ین  بوچ و  زا  هک  ییاج  هریظح :  - 4
.دننکفیب يراصح  ای  هعلق  راوید  رب  دنهن و  گنس  نآ  رد  هک  گرزب  نتخالف  زا  یعون  قینَْجنَم :  - 5

.ندرک نویش  هلان و  ندرک :  هّجض  - 6
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هدنگارپ ملاع  رد  شتآ  نیا  ات  مرامگ  ار  داب  یهاوخ  رگا  تفگ :  دمآ و  دوب  داب  لّکوم  هک  هتـشرف  نآ  .مهاوخن  تفگ :  .دنکن  دنزگ 
سب يادخ  هّللا ُ؛  َِیبسَح  مهاوخن ، تفگ :  .هاوخ  يرای  ام  زا  دنتفگ :  یسک  ره  دندمآ ، ناگتشیرف  فانـصا  .مهاوخن و  تفگ :  .دوش 

.ارم تسا 

َكُدـُبْعَی دَـحَا  ِضرالا  ِیف  َسَیل  ِضرَالا  ِیف  ُدِـحاولا  اـَنَا  ِءامّـسلا َو  ِیف  ُدِـحاولا  َْتنَا  َّمهّللَا  تفگ :  دـنداهن ، قینَْجنَم  هّلپ  رد  ار  وا  نوچ 
(1) لیکَولا َمِْعن  هّللا و  َیبْسَح  يْریَغ 

ِّالا َهِلا  ال  تفگ :  دنتخادنا  شتآ  هب  ار  وا  نوچ  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  تفگ :  بعک  ّیبُا 

دنتخادنیب ار  وا  نوچ   (2) .َکل َکیرَش  ُدمحلا ال  ََکل  ُکلُملا َو  ََکل  َنیَملاعلا  َّبَر  َکَناحبُس  َْتنَا 

َکیِلا اّمَا  تفگ :  ار ؟ وت  تسه  تجاح  چیه  میهاربا ؟ ای  تفگ :  دیسر ، وا  هب  اوه  رد  لیربج 

زا تسا  تیافک  ارم  (3) ؛ یلاِحب ُهُْملِع  یلاؤس  نِم  یبْسَح  تفگ :  .هاوخب  يادـخ  زا  سپ  تفگ :  لیربج  .تسین  تجاح  وت  هب  اّما  الف ؛
.دناد یم  نم  لاح  وا  هک  نآ  لاؤس 

درس شتآ  يا   (4)« َمیِهاربِا یلَع  ًامالَس  ًادَْرب َو  ینوُک  ُران  ای   : » شتآ هب  درک  یحو  یلاعت  يادخ 

.تمالس اب  يدرس  میهاربا ، رب  وش 

ادخ هناخ  هیاسمه 

(5) ادخ هناخ  هیاسمه 

هب ییاصع  ادیپ ، وا  رب  رفـس  جـنر  رثا  هدـش و  درز  يور  مدـید  ار  لهک  يدرم  فاوط  رد  تفگ :  رـسای  نب  دّـمحم  نب  رـِشب  مساقلاوبا 
زا هدرک  دامتعا  اصع  نآ  رب  درک ، یم  فاوط  هتفرگ  تسد 

هدینـشن هک  دـشاب ، اـجک  ناـسارخ  تفگ :  ناـسارخ ، زا  متفگ :  ییاـجک ؟ زا  وت  تفگ :  ارم  مدیـسرپ ، یم  ار  وا  متفر و  وا  ِرب  فعض ،
سپ تفگ :  تسا ، هار  ههام  هس  ای  ههام  ود  متفگ :  ییآ ؟ هاگدنچ  هب  اج  نیا  ات  اج  نآ  زا  تفگ :  تسا ، قرشم  دالب  زا  متفگ :  دوب ؟

؟ دشاب دنچ  اج  نیا  ات  وت  هناخ  زا  متفگ :  نم  .يا  هناخ  نیا  هیاسمه  امش  هک  ییآ  هناخ  نیا  ترایز  هب  وت  لاس  ره  مناد 

ص:256

سب يادخ  دتسرپب ؛ ار  وت  هک  تسین  نم  زا  ریغ  یسک  نیمز  رد  نیمز ، رد  متسرپ  هناگی  نم  نامسآ و  رد  يا  هناگی  وت  اراگدرورپ  - 1
.درک لّکوت  وا  رب  مناوت  هک  ارم  تسا  لیکو  نیرتهب  ارم و  تسا 

وت يارب  يزابنا  تساروت و  ساپـس  تسوت ، ِنآ  زا  تردق  ینارمکح و  نایناهج ، راگدرورپ  يا  وت  یهّزنم  تسین ، وت  زج  ییادـخ  - 2
.تسین
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.مهاوخ یم  هچ  دناد  یم  دوخ  .دنک  یم  زاین  یب  نتساوخ  لاؤس و  زا  ارم  میکح  ياناد  دنوادخ  ملع  - 3
هیآ 69. میهاربا 14  هروس  .میهاربا  رب  تمالس  درس و  شاب  شتآ  يا  میتفگ :  - 4

 . ص 320 ج 13 ،  - 5
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اذه متفگ :  .متشگ  ریپ  هار  رد  نونکا  دوبن ، نم  نساحم  رـس و  رد  ضایب  رثا  چیه  مدمایب ، هناخ  زا  نم  هک  تسا  هار  هلاس  جنپ  تفگ : 
دیدنخب نم  يور  رد  قداص ! ّتبحم  وکن و  تعاط  میظع و  جـنر  تنیا  هّللاو  .هقداّصلا  ُهَّبَحَملا  ُهَلیمَجلا و  ُهَعاّطلا  ُنّیَبلا و  ُدـْهَجلا    ِ هّللاَو

: دناوخب اهتیب  نیا  و 

ُراّدلا َِکب  ْتّطش  ْنِا  َْتیَوَه َو  نَم  رُز 

ٌراتسَا ٌبْجُح َو  ِِهنوُد  ْنِم  َلاح  َو 

ِِهتَرایِز ْنِم  ٌدُْعب  َکّنَعَنْمَی  ال 

(1) ٌراّوَز ُهاوْهَی  ْنَِمل  َّبِحُملا  َّنِا 

« کفِا  » ناتساد

(3)«(2) کِفا  » ناتساد

وا مان  هک  نآ  ناـنز ، ناـیم  يدز  هعرق  نتفر ، یتساوخ  يرفـس  هب  نوچ  هک  دوب  ناـنچ  تداـع  هلآ -  هیلع و  هّللا  یّلـص  ار -  لوسر  ... 
و دوب -  هدمآ  باجح  تیآ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  و  دـمآرب -  هشیاع  مان  هب  دز  هعرق   (4) وزغ نیا  رد  .يدربب  دوخ  اب  ار  وا  يدمآرب 

.دنشوپب يور  نادرم  زا  هک :  دوب  هدومرف  ار  نانز  یلاعت  يادخ 

.تشگزاب درکب و  ازغ  نآ  و  تفرب ، دـناشن و  اـج  نآ  رد  ارم  و  نم ، يارب  دومرف   (5) یجدوه مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  هشیاع 
متفرب رود  هاگرکشل  زا  و  يدوب ، نم  اب  هک  رگید  ینز  اب  بش  رد  متساخرب  نم  .میدمآ  دورف  بش  رد  میدیـسر  هنیدم  کیدزنب  نوچ 

هک مدرب  نامگ  دوب ، هدنامن  مدـیلامب  تسد  متـشاد ، ندرگ  رب  ینامی  كرهُم  زا  دوب   (6) يدقِع ارم  مدـمآزاب  نوچ  .تجاح  ياضق  هب 
مدرک بلط  رایـسب  اج  نآ  و  متفرب ، رثا  رب  اهنت و  بش  یکیرات  رد  متـساخرب  .مدوب  هتفر  تجاـح  ياـضق  هب  هک  ما  هدرک  عیاـض  اـجنآ 

هیلع لوسر -  .مدنامب  رید  اج  نآ  .متفاین 

لزنم نآ  زا  تفرگرب و  رکشل  دندرک و  لیحر  زاوآ  ات  دومرفب  دوب ، ربخ  یب  نم  نتفر  زا  مالسلا - 

نم هک  دندرب  نامگ  دنداهن و  رتش  رب  جدوه  دندمایب و  دنتشاد ، نم  جدوه  هک  نانآ  .دنتفرب و 

ص:257

هک دوشن  وت  رادید  عنام  يرود  نک -  رادید  اه -  هدرپ  وا  وت و  نیب  دـشاب و  رود  شا  هناخ  هچ  رگا  يراد -  تسود  هک  ار  یـسک  - 1
.دور یم  تسود  رادید  هب  رایسب  تسود ،

.ناتهب غورد و  ْکِفا :  - 2
 . ص 105 ج 14 ،  - 3
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.دشاب رضاح  گنج  نآ  رد  تقو  ماما  ای  ربمایپ ص  هک  یطرش  هب  عافد  ای  مالسا  تفرشیپ  تهج  هب  راّفک  اب  نانمؤم  گنج  ْوْزَغ :  - 4
.يرامع ای  هواجک  جَدْوَه :  - 5

.دنب ندرگ  دْقِع :  - 6
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تسد دوب  نم  رتش  ياج  هک  اج  نامه  ، (1) بیجم یعاد و  زا  مدیدن  ار  یمدآ  چیه  لزنم  نآ  رد  مدنامزاب ، نم  .دنتفرب  مااج و  نآ  رد 
نآ رد  یمَلُسلا  لَّطعُملا  نب  ناوفص  مدرک  هگن  متفخب و  دش  بلاغ  نم  رب  باوخ  و  متسشنب ، اج  نامه  متفرگرب و  متفایب  دقع  مدیلامب 

شیپ هک  لزنم 

زا شیپ  دوب  هدـید  ارم  هک  نآ  زا  تخانـشب ، دـیدب  ارم  نوچ  .هتـسشن  يرتش  رب  دـمآ  یم  دوب ، هدـنام  زاـب  رکـشل  زا  دوب ، هتفخب  نآ  زا 
هب رتش  مامز  و  متـسشنرب ، نم  ات  دیناباوخورف  رتش  .درکن  ثیدح  چـیه  نم  اب  دـمایب و  و  درک ، عاجرتسا  تفگ و   (2) َلْوَح .باجح ال 
نم راک  زا  هاگمرگ و  (3) و  ریجه تقو  رد  هدمآورف ، رکشل  دوب و  هدمآورف  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  لزنم  هب  ات  دمآ  تفرگ و  تسد 

.ربخ یب 

يدرم اب  ربمایپ  نز  رگن ! نیا  دـنتفگ :  نعط  لـیبس  رب  ناـقفانم  یتعاـمج  لُولَـس و  ّیبُا  نب  هّللادـبع  دـمآ ، دـیدپ  رود  زا  نم  رتش  نوچ 
ام و  دنتفگ ، رگیدکی  اب  ّرـس  هب  ثیدح  نیا  دشاب ! هتفر  اهتـسیاشان  ناشیا  نایم  هک  ندوب  ناوتن  نمیا  هچ  دیآ ، یم  نابایب  هار  زا  هناگیب 

ربخ یب  نآ  زا 

ربخ یب  نم  و  دنتفگ ، یم  دنتفرگ و  نابز  رد  ثیدح  نیا  مدرم  و  میدمآ ، هنیدم  اب  ام  .دوب  هلمج  نآ  رد  رعاش  تباث  ناّسَح  و  میدوب ،
، مدمآ هنیدم  رد  نوچ  هک  دوب  نآ  ببس  .نآ و  زا  مدوب 

نوچ و  تسیچ ، ببـس  هک  متـسناد  یمن  نم  و  دوبن ، تداع  رب  نم  اب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و  مدوب ، رامیب  هام  کـی  مدـش و  راـمیب 
.مدش رتهب  يرامیب  زا  نم  ات  یتسشنن ، تعاس  کی  نم  َِرب  و  یتفرب ، تسا و  نوچ  رامیب  یتفگ :  يدمآرد 

، يدوبن  (4) ياج تراهط  اهارس  رد  هک  اج  نآ  دوب  نانچ  تداع  و  میدمآ ، نوریب  تجاح  ياضق  هب  نانز  زا  یتعامج  اب  اهبش  زا  یبش 
هب ياپ  ار  وا  يدوب  ام  اب  حَطْـسِم  ُّما  ناـنز  هلمج  زا  .يدوب و   (5) يا هبِرَخ  هک  ییاج  رهـش  رد  ای  يدندش  نورب  ارحـص  هب  بش  هب  نانز 

رـضاح ردب  هب  هک  یهد  یم  مانـشد  ار  ناملـسم  يدرم  ارچ  متفگ :  نم  حَطْـسِم ! ایآرد  يور  هب  حَطْـسَم ؛ َسَعَت  تفگ :  دمآرد ، نماد 
هتفگ هچ  وت  ّقح  رد  وا  هک  ینادـن  تفگ :  ارم  شرداـم  .دوب  کـِفا  باحـصا  هلمج  زا  دوب و  رکبوبا  ناـشیوخ  زا  حَطْـسِم  نیا  و  دوب ؟

زا نم  اب  لوسر  ینارگ  نآ  هک  متسنادب  مدش و  گنتلد  نم  .تفگ  ینخس  نینچ  نینچ و  وت  ِقح  رد  وا  تفگ :  .هن  متفگ :  تسا ؟

ص:258

.مدیدن اجنآ  ار  سک  چیه  هک  نیا  زا  هیانک  .هدنهد  خساپ  هدنهاوخ و  هدننک و  توعد  بیُجم :  یعاد و  - 1
.دنیوگ یم  هرظتنم  ریغ  رما  هدهاشم  بّجعت و  ماقم  رد  ار  ود  ره  نوعجار  ِهَیِلا  ّانا  ّانا ِهللا َو  عاجرتسا :  هّللاب  ِّالا  َهّوق  َلْوَح َو ال  ال  - 2

.زورمین تخس  يامرگ  ریِجَه :  - 3
.حارتسم ياج :  تراهط  - 4

.هبارخ هبِرَخ :  - 5
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نم ّقح  رد  متفگ :  ار  ردپ  ردام و  .متفرب  نم  داد ، يروتسد  .مور  ردپ  هناخ  هب  ات  متفگ :  لوسر و  زا  متـساوخ  يروتـسد  .تساج  نآ 
یثیدح نینچ  دنتفگ :  ناشیا  دنیوگ ؟ یم  هچ  نامدرم 

یم زور  بش و  متـسشن و  نتـسیرگ  رد  نم  .تفگن  يزیچ  ار  ام  نکل  و  تسا ، گنتلد  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و  دنیوگ ، یم 
رد دناوخب و  مالسلا -  هیلع  ار -  بلاط  یبا  نب  یلع  ْدیَز و  نب  هماُسا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و  ارم ، تفرگرـس  اب  يرامیب  متـسیرگ و 

یبا نب  یلع  اّما  .وا  رب  ندرک  دیاب  كاسما  ندینـش و  دیابن  ضارغا  باحـصا  نخـس  تفگ :  هماُسا  اّما  .درک  هشیدنا  ناشیا  اب  نم  باب 
ار هشیاـع  تفگ :  يدوب -  يارـس  رد  نم  اـب  هک  دوب  ینز  وا  و  دـناوخب -  ار  هَْریَُرب  .يراـک  ره  هب  دـشاب  رتیوق  وت  يار  تفگ :  بلاـط 

ریمخ هک  اـهتقو  ناوج و  تسا و  كدوک  هک  نآ  زج  مدـیدن  تمهت  اـطخ و  چـیه  نم  هک  هّللا  لوسر  اـی  هّللاو  تفگ :  یناد ؟ هنوگچ 
زا دمآرب  ربنم  هب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .يدروخب  يا  هراپ  نآ  زا  دنپسوگ  ات  يدش  لفاغ  نآ  زا  يدوب  هدرک 

دراد روذعم  هک  موق ! يا  یلهَا ؛ ِیف  ُهاذَا  ینَغََلب  ٍلُجَر  ْنِم  ینُرِذـْعَی  ْنَم  نینمؤملا  رـشعم  ای  موق :  ای  تفگ :  درک و  هبطخ  یگنتلد و  رس 
! هّللا لوسر  ای  تفگ :  تساخ و  ياپ  رب  ذاعُم  دْعَـس  .تساوخ  ار  لولَـس  ّیبُا  هّللادـبع  و  نم ؟ لها  زا  دـناجنر  یم  ارم  هک  يدرم  زا  ارم 

، جَرْزَخ زا  تسام  ناردارب  زا  رگا  و  منزب ، شندرگ  ات  يامرفب  تسا  سْوَا  زا  رگا  مراد ، روذعم  وا  زا  ار  وت  نم 

ّیبُا هّللادـبع  هک  درک ، يوگ  تفگ و  ذاـعم  دعـس  اـب  تساـخرب و  دوب ، جرزخ  سیئر  هداـبُع  دْعَـس  .منزب  شندرگ  اـت  ياـمرف  تراـشا 
کیدزنب يراصنا  ینز  و  دـمآ ، نم  هرجح  رد  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  درک و  شوماخ  ار  ناشیا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دوب  یجَرْزَخ 

، يا هدرک  اطخ  رگا  و  دنک ، ادـیپ  وت  تحاس  تئارب  یلاعت  يادـخ  ییاّربم  وت  رگا  هشیاع ! ای  تفگ :  ارم  متـسیرگ ، یم  نم  و  دوب ، نم 
زا ارم  هک  ما  هدرکن  يزیچ  و  ثیدح ، نیا  زا  مااّربم  نم  هک  دناد  يادخ  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  نم  .دـنک  لوبق  نآ  هبوت  یلاعت  يادـخ 

ٌْربَصَف  : »... تفگ مالسلا -  هیلع  بوقعی -  هک  ّالا  نتفگ  مناوتن  يزیچ  نکل  درادن و  رواب  ارم  یـسک  نکل  و  تشاد ، دیاب  مرـش  يادخ 
رد مه  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .مدش  هیرگ  ِرَـس  اب  مدرک و  راوید  هب  يور  متفگب و  نیا  ، (1)« َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتسُملا    ُ هّللاَو ٌلیمَج 

یلاعت يادخ  تیآ  نیا  و  دمآ ، یحو  ار  وا  دوب ، هتسشن  اج  نآ 

ص:259

.فسوی هروس  هیآ 18  زا  یشخب  .تساوخ  دیاب  يرای  وا  زا  هراب  نیا  رد  هک  تسادخ  تسا و  رتهب  لیمج  ربص  نم  يارب  نونکا  - 1
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(1)« ...مکنِم ٌهَبْصُع  ِْکفِالاب  ؤاج  َنیِّذلا  َّنِا   : » داتسرفب

جاودزا هدیاف  ترورض و  رد 

(2) جاودزا هدیاف  ترورض و  رد 

باحصا و  تخس ،  (3) ناقَوَت تجاح و  دنع  تسا  بجاو  هک :  تسا  نآ  یلوق  ار  یعفاش  و 

ْنَع َبِغَر  ْنَمَف  یتَّنُـس  ُحاکّنلا  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  تسا -  لوسر  لوق  نیا  رب  لـیلد  و  ِهَدَّکؤملا ، ِهَّنُـسلا  یَلَع  دـندرک  لـمح  وا 
اوُحَکاـنَت تفگ :  نینچمه  و  دـشابن ، نم  زا  نم  ّتنـس  زا   (4) دنک تبغر  هک  ره  تسا ، نـم  ّتنـس  حاـکن  تـفگ :  یّنِم ، َسیَلَف  یتَّنُس 

رگید ناتّما  اب  امش  هب  منک  تاهابم  نم  هک  يوش  رایسب  ات  ینک  حاکن  تفگ :  ِْطقِسلِاب  یّتَح  ِهمیِقلا  َمْوَی  َمَمُالا  ُمُِکب  یهابُا  ّینِاَف  اوُُرثْکَت 
رامش رد  ار  وا  مامتان  دشاب  هداتفویب  ردام  مکش  زا  هک  كدوک  نآ  ات  تمایق  زور 

نآ و  ریگ ، تسد  رب  نم  ّتنس  وگ  دهاوخ ، نم  ّتلم  هک  ره  ُحاِکنلا ، َیِه  یتَّنُِسب َو  َّنَتْـسیَلَف  یترِطف  َّبَحَا  ْنَم  تفگ :  نینچمه  .مرآ و 
.تسا حاکن 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  هک  تفگ ؛ یمَلُّسلا  حـیَجن  وبا  (5) لُّتَبَت زا  درک  یهن  وا  هک :  مالّـسلا -  هـیلع  لوـسر -  زا  درک  تـیاور  هَرُمَس 
 - مالسلا هیلع  لوسر -  زا  هک  تفگ  هریرهوبا  ...تسین  ام  زا  دنکن  درک و  دناوت  نز  هک  نادنچ  هب  دراد ]  ] (6) لْوَط وا  هک  ره  تفگ : 

مُکُرارِش تفگ :  هک  مدینش 

ُلوُقَی ُُهناْطیَش ، َّجَع  مُکُدَحَا  َجَّوَزَت  اَِذا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  درک  تیاور  هریرهوبا  مه  دنـشاب ، نابزع  امـش  نیرتب  مُُکباّزُع 
دنزرف وا  رب  ياو  يا  دیوگب :  دنک و  دایرف  وا  زا  ناطیـش  دنکب ، نز  نوچ  امـش  زا  یکی  تفگ :  ِهنیِد  یَْثُلِثب  یّنِم  َمَدآ  ُنبا  َمَصَع  هَْلیَو  ای 

تفگ ِرِخآلا  ِفصِّنلا  ِْهیَلَعَف  ِِهنیِد  َفِْصن  َزَرْحَا  ْدَقَف  َجَّوَزَت  ْنَم  تفگ :  رگد  يربخ  رد  و  ار ، ثلثود  درک  تیامح  نم  زا  دوخ  نید  مدآ !
همین هک  تسوارب  دوب ، هتشادهاگن  شیوخ  نید  همین  دنکب ، نز  هک  ره  : 

.دراد هاگن  رگید 

َجْوَز ٌهأَْرِما ال  ٌهَنیکسِم  ٌهَنیکْسِم  َُهل  َهَجْوَز  ٌلُجَر ال  ٌنیکسِم  ٌنیکـسِم  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  ّیمَلُّسلا  حیجنوبا 
ینز درادن و  نز  هک  يدرم  دشاب  نیکسم  تفگ :  اَهل ،
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.ندروآ يور  ادخ  هب  ندیرب و  ایند  زا  لُّتَبَت :  - 5
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[. لام زا  دشاب  رگناوت  هچ  رگا  و  تفگ :  [ ؟ لام زا  دشاب  رگناوت  هچ  رگا  و  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  .درادن  رهوش  هک 

ادن هب  ناشیا  رب  دنک  تنعل  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نآ  سک  راهچ  تفگ :  وا  هک  مدینـش  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ :  هماُما  وبَا 
 : دننک نیمآ  ناگتشیرف  شرع و  يالاب  زا  ار  ناشیا 

يادخ نانز و  هب  دنک  هّبـشت  هک  يدرم  و  دشابن ، دنزرف  ار  وا  ات  درادن  كزینک  دنکن و  نز  دراد و  هگن  نانز  زا  ار  دوخ  هک ، نآ  یکی 
هب دنک  هّبشت  هک  ینز  و  دوب ، هدیرفآ  درم  ار  وا  یلاعت 

دلاخ .دراذگورف  لّطعم  ار  ناشیورد  هک  نآ  و  دشاب ، هدیرفآ  نز  ار  وا  یلاعت  يادخ  نادرم و 

رب تسین  يزیچ  دیوگ :  دیایب  نوچ  مهدب ، تیزیچ  ات  ایب  دیوگ :  دناوخب ، ار  شیورد  هک ، تسا  نآ  ثیدـح  رد  لّطعم  ینعم  تفگ : 
[ : دیوگ ، ] دیآ وا  شیپ  یـسک  ای  .دشابن  نانچ  و  دـمآ ، ياپراهچ  هک  وش  زاب  هر  زا  دـیوگ :  دـنک و  ازهتـسا  انیبان  هب  ای  ازهتـسا ، قیرط 

؟ تساجک نالف  يارس 

.دهد ژک  ناشن  اج و  نالف  دیوگ : 

 : تفگ .هن  متفگ :  يراد ؟ نز  فاّکع ! اـی  تفگ :  ارم  مدـش ، مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  کـیدزنب  تفگ :  یلـالِهلا  هَعادَو  نب  فاّـکَع 
؟ رگنوت یتسردنت و  وت  تفگ :  .هن  متفگ :  يراد ؟ كزینک 

هک نآ  اّما  شاب و  اسرت  ناـبهُر   (1) اِّما یناوید ، ناردارب  زا  وت  نیطایّـشلا ، ِناوـِخا  ْنِم  ًاِذا  َکَّنِاَـف  تفگ :  هّلل ِ.  ُدـمحلا  يرآ و  متفگ : 
.دنریم بَزَع  هک  دننانآ  ناتناگدرم  نیرتب  و  دنا ، نابَزَع  امش  هنیرتب  تسا و  حاکن  ام  ّتنس  هک  دننک  ناناملسم 

(3) کَحیَو ، (2) انخ زا  نایاّربم  دننارّهطم و  دنراد  نز  هک  نانآ  ِّالا و  نانز  زا  رتغیلب  تسین  یحالـس  دوخ  رد  ار  ناطیـش  تفگ :  هگنآ 
! هّللا لوسر  اـی  میتـفگ :  اـم  .فُسرک  بحاوص  و  فسوی ، بحاوـص  بوـیا و  بحاوـص  و  دـنادوواد ،  (4) بحاوص نانز  فاکع ! اـی 
زور و مایص  زا  یتفخن  بش  هب  یتشاد و  هزور  زور  هب  لاس ، یـس  ایرد  رانک  رب  دیتسرپ  ار  يادخ  هک  يدرم  تفگ :  تسیک ؟ فُسرُک 

یلاـعت يادـخ  تشادـب ، تداـبع  زا  تسد  تشادـب و  تسود  ار  وا  هک  ینز  ببـس  زا  يادـخ  هب  دـش  رفاـک  دـشن ،  (5) رتاف بش  ماـیق 
ارم هد  ینز  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  .یناراکهانگ  زا  وت  هک  نکب  نز  فاّکع ! ای  َکحیَو  وا ، هتشذگ  ِراگزور  ِتکرب  هب  ار  وا  تفایرد 
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.ار يَریمِحلا  موثلک  تنب  همیرک  يادخ  مانرب  مداد  وت  هب  نم  تفگ :  .مزیخرب  اج  نیا  زا  هک  نیا  زا  شیپ 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  يرعـشالا  مَنَغ  نب  ضایِع  ندرک :  دیاب  رایتخا  ار  نز  مادـک  هک  تسا  هدـمآ  هک  يرابخا  اّما 
دیابن هدنیازان  دـشابن و  ریپ  ینک  ینز  هب  هک  ینز  تفگ :  ِهَمایقلا ، َمْوَی  مُِکب  ٌِرثاکُم  ّینِاَف  ًارقاع  ًازوجَع و ال  َّنَجَّوَزَت  ْضایِع ال  ای  تفگ : 

نز تفگ :  َءاـیبنالا ، ُمُِکب  ٌِرثاـکُم  ّینِاَـف  َدوـُلَولا  دودَوـلا  اوُـجَّوَزَت  تفگ :  نینچمه  و  تماـیق ، زور  مروآ  رخف  امـش  ترثـک  هب  نم  هـک 
اب منک  رخف  امش  ترثک  هب  نم  هک  ینک ، ینز  هب  ار  هدنیاز  ینتشاد  تسود 

ًاهاْوفَا ُبَذْعَا  َّنُهَّنِاَف  َراْکبَالا  اوُجَّوَزَت  تفگ :  هک  مالسلا -  هیلع  لوسر -  زا  شناردپ ، زا  تفگ ]  - ] مالسلا هیلع  قداص -  .ناربماغیپ و 
.رت و تباـث  یتسود  رتـمرن و  محر  دوب و  رت ]  ] شوخ نهد  ار  ناـشیا  هک  ینک  ینز  هب  رکب  نز  تفگ :  ًهَّدَوَم ، ُتَْبثَا  ًاـماحْرَا َو  ُحَْـتفَا  َو 

ُدَحَا يوم  هک  يور ، زا  هک  نانچ  دسرپب  شیوم  زا  دیاب  دهاوخ ، ینز  امش  زا  یکی  نوچ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

 : تفگ ًانُْمی ؛ َّنِهِیف  َّنِاَف  َقرُّزلا  اوُجّوَزَت  مالسلا -  هیلع  تفگ -  لوسر  هک  دمآ  يربخ  رد  تسا و  یکی  ییوکین  ود  زا  تسا ، ْنَیلامَجلا 
ُمَظعَا تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  هشیاـع  .تسا و  یگتـسجخ  ناـشیا  رد  هک  ینک  ینز  هب  ار  مشچ  قرزا  ناـنز 

ًهَکََرب ِءاسِّنلا 

.رترهَم مک  دنشاب و  رت  يور  وکن  هک  دنشاب  نانآ  تکرب  هب  نانز  نیرتگرزب  تفگ :  ًارْهَم  َّنُهَلَقَا  ًاهْجَو َو  َّنُهُحبصَا 

اراکـشآ حاکن  هک :  تفگ  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک ، درک  تیاور  هشیاع  فافز :  حاِکن و  بادآ  رد  تسا  هدـمآ  هک  يراـبخا  اـّما 
.دشاب يدنفسوگ  همه  رگا  و  ینکب ، همیلو  و  ینز ، فد  ات  تساور  فافز  تقو  رد  و  ینک ، اهدجسم  رد  و  ینک ،

تفگ هگنآ  تسبب ، دقع  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .يراصنا  يدرم  ناریگ  هاوگ  هب  مدوب  رـضاح  لوسر  اب  هک :  درک  تیاور  لَبَج  ذاعُم 
هگنآ ناتبحاص ، رـس  رب  ینک  يراثن  تفگ :  هگنآ  .هتـسجخ  لاـف  غرم و  ریخ و  داـب و  تفلا  رب  ِنوُْمیَملا  ِْریَّطلا  ِْریَخلا َو  ِهَْفلُـالا َو  یَلَع  : 

هباحص زا  و  اج ، نآ  دنتخیرب  ات  دومرفب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .رکش  یضعب  رد  و  هویم ، وا  رد  دندروایب  اهدبس 

یهن ار  ام  هن  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ :  ییابر ؟ یمن  يریگ و  یمن  رب  يزیچ  ملح ! تسوکین  هچ  تفگ :  لوسر  داهنن ، وا  رب  تسد  سک 
یهن یلب  تفگ :  (1) ؟ بْهَن زا  زور  نالف  يدرک 

ص:262

.ندرک تراغ  تمینغ و  بْهَن :  - 1
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 - مالـسلا هیلع  لوسر -  و  دـندوبر ، یم  رکـش  هوـیم و  زا  دـنداتفارد  هگنآ  ، (1) میـالو بهن  زا  مدرکن  یهن  و  رکـشل ، بـهن  زا  مدرک 
...دوبر یم  ام  اب  نینچمه 

.ناشیا يارب  دزاسب  یماعط  دناوخب و  ار  نانمؤم  و  دنک ، ینامهم  زور  ود  ای  يزور  تسا ، بحتسم  همیلو  و 

نآ بادآ  ندرک و  مالس 

(2) نآ بادآ  ندرک و  مالس 

ِءامْسَا ْنِم  ٌمِسا  ُمالّسلا  تفگ :  وا  هک  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  زا  درک  تیاور  دوعسم  هّللادبع 

ْنِاَف ِمالَّسلِاب  مُهاَِّیا  ِهِرکِِذب  ٍهَجَرَد  ُلْضَف  مِهیَلَع  َُهل  َّنَاَک  ِهیَلَع  اوُّدَرَف  مِهیَلَع  َمَّلَسَف  ٍمْوَِقب  َّرَم  اَِذا  َِملْسُملا  َلُجَّرلا  َّنِاَف  مُکَْنِیب  ُهوُْشفَاَف  یلاعت  هّللا 
درم هک  امش  نایم  دیراد  شاف  یلاعت ، يادخ  ياهمان  زا  تسا  یمان  مالس  تفگ :  ُبَیطَا ، مُْهنِم َو  ٌریَخ  َوُه  ْنَم  هیَلَع  َّدَر  هیَلَع  اوّدوُرَی  َْمل 
هدرک مالـس  هک  نآ  هب  دشاب  هجرد  لضف  ناشیا  رب  ار  وا  دنهد  باوج  ناشیا  و  دنک ، مالـس  ناشیا  رب  درذگب  یموق  هب  نوچ  ناملـسم 

.ناگتشرف ینعی  رت ، هزیکاپ  دشاب و  هب  ناشیا  زا  هک  نآ  ار ] وا  دهد  باوج  ، ] ار وا  دنهدن  باوج  ناشیا  رگا  ناشیا  رب  دشاب 

، ناشیا رب  دنک  مالس  ات  دیاب  دسر ، یـسلجم  لها  هب  امـش  زا  یکی  نوچ  تفگ :  هک  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  زا  درک  تیاور  هریرهوبا 
زین دورب  ات  دهاوخ  نوچ  دنیشنب ، هک  دهاوخ  رگا 

َمالَّسلا اوُْشفَا   : ] تفگ مالسلا -  هیلع  لوسر -  رخآ ، نیا  زا  تسین  رتیلوا  لّوا  نآ  هک  دنک  مالس 

ُساّنلا ِْلیَللِاب َو  اوُّلَص  َماحْرَالا َو  اُولِص  َماعّطلا َو  اوُمِعْطَا  َمالَّسلا َو  اوُْشفَا  تفگ : ] نینچمه  و  یبای ، تمالس  ات  ینک  شاف  مالس  اوُمَلْسَت ؛
تشهب هب  ات  هتفخ  مدرم  ینک و  زامن  بش  هب  و  يدنویپب ، محر  یهدب و  ماعط  يراد و  شاف  مالـس  تفگ :  ٍمالَِـسب ، َهَّنَجلا  اُولُخْدَت  ٌماین 

هک دشاب  ار  نآ  هن  دون و  دـشاب  باوث  ءزج  دـص  دـهد  باوج  هک  نآ  دـنک و  مالـس  هک  نآ  نایم  تسا :  ربخ  رد  تمالـس و  هب  يور 
هیلع لوسر -  .یناملسم و  رب  دنک  مالس  هک  دنک  نآ  رایتخا  دنک و  ادتبا  وا  هک  نآ  يارب  دهد ،] باوج  هک  ار  نآ  یکی  و   ] دنک مالس 
 - مالسلا هیلع  تفگ -  اج  نیا  زا  تسام ، تّمذ  ناما  تسام و  تلم  ّتیحت  مالس  اِنتَّمِِذل ؛ ٌنامَا  اِنتَّلِِمل َو  ٌهَّیحَت  ُمالّسلا  تفگ :  مالسلا - 
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هک نآ  يارب  هتـسشن ، رب  هداتـسیا  هدایپ و  رب  ندرک  دیاب  ار  راوس  مالـس  تفگ :  ِدِعاقلا  یَلَع  ِِمئاْقلل  ِلِجاّرلا َو  یَلَع  ِبِکاّرِلل  ُمالَّسلا  هک 
هداتسیا رهاظ  يور  زا  و  دنداهن ، تمالس  يارب  مالس 

.دوش لصاح  ناما  ار  ناشیا  ات  دنیوگ  مالس  نانیا  دنفیاخ ، نانیا  زا  ناشیا  هدایپ ، زا  راوس  هتسشن و  زا  تسا  رت  تمالس  اب 

زا ...و  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  لوق  نیا  دوخ و  لاّمع  رب  ینک و  مالس  دوخ  هناخ  لها  رب  يوش  هناخ  رد  نوچ  دنتفگ :  رگد  یـضعب 
دشابن سک  يارس  رد  رگا  تفگ :  سابع ، هّللادبع 

 .ِ هّللا ُهَمْحَر  ِتیبلا َو  ِلْهَا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاّصلا    ِ هّللاِدابِع یلَع  انیَلَع َو  مالّسلا  انِّبَر  نِم  انیَلَع  ُمالّسلا  دیوگب : 

يزیچ رگا  و  يدرک ؟ ارچ  هک :  مدرک  هک  يراـک  رد  تفگن  ارم  رگزه  یتّدـم ، مدرک  لوـسر  تمدـخ  نم  هک :  دـیوگ  کـلام  سنا 
عفتنم نآ  هب  هک  مزوماـیب  تلـصخ  هس  ار  وـت  تـفگ :  ارم  مـتخیر ،، یم  وا  تـسد  رب  بآ  يزور  یتسکـش ، ارچ  تـفگن :  متـسکشب ،

َْتنَا یبَِاب  متفگ :  يوش ؟

يوش دوخ  هناـخ  رد  نوچ  و  دوـش ، زارد  ترمع  اـت  نک  مالـس  وا  رب  نم  تّما  زا  ینیب  هک  ار  سک  ره  تفگ :  هّللا ! َلوـسر  اـی  یُّما  و 
.رآ ياج  هب  ّتنس  زامن  .دوش و  رایسب  تا  هناخ  ریخ  ات  شیوخ  هناخ  لها  رب  نک ، مالس 

دب نیشنمه  بوخ و  نیشنمه 

(1) دب نیشنمه  بوخ و  نیشنمه 

ُلَثَم َو  ِهحیِر ، ْنِم  َکَِقلَع  ِهِرْطِع  ْنِم  َكِذُْـحی  َْمل  ْنِا  ّيراّدـلا  ِلَثَمَک  ِحـِلاّصلا  ِسیلَجلا  ُلَـثَم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  ترـضح 
لثم هک  تسا  نانچ  کین  نیشنمه  لثم  ِِهناخُد ، ِْنتَن  ْنِم  َکَِقلَع  ِهِران  ِرارَش  ْنِم  َْکقِرُْحی  َْمل  ْنِا  ِناریِکلا  ِبِحاَص  ِلَثَمَک  ِءْوَسلا  ِسیلَجلا 
رارـش هب  وت  هماج  رگا  تسا ، هروک  دنوادخ  نوچ  دـب  نیـشنمه  لثم  .دریگ و  وت  رد  وا  رطع  يوب  دـهدن ، وت  هب  دوخ  رطع  رگا  راّطع ،

.دریگ وت  رد  وا  دود  يوب  دزوسنب ، شتآ 

نادهاز ناحلاص و  یضعب  تشذگرس 

(2) نادهاز ناحلاص و  یضعب  تشذگرس 

یهام رد  وا  هک  يدنتفگ  رَمْعَی  نب  نمحرلادبع  ار  وا  دوب  يدهاز  جاّجح  دهع  رد  دنتفگ : 
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رد نوچ  دـشاب ، هدرم  وا  هک  درکن  کش  هام و  کی  اـت  درک  هناـخ  رد  تفرگب و  ار  وا  .دـنتفگب  ار  جاّـجح  .يدروخ  ماـعط  راـب  کـی 
ماعط و هک  دـشاب  تراهط  جاتحم  سک  نآ  تفگ :  تراهط ؟ یب  ینک  یم  زامن  قساف ! اـی  تفگ :  ار  وا  .درک  یم  زاـمن  وا  دـنداشگب 

.مدمآرد اج  نیا  هک  ملّوا  يوضو  رب  نم  دروخ ، بارش 

دمآ دادغب  هب  مور  زا  بش  هب  تخیرگب  ناشیا  زا  دنتفرگب ، يریسا  هب  ار  ینز  نایمور  نادمَح ، نب  یلع  هلودلا  فیـس  ماّیا  رد  دنتفگ : 
مدناوخ رب  ٌدَحَا  هّللا  وه  ُلق  راب  هس  مدش  هنـسرگ  هک  هگره  تفگ :  يدمآ ؟ هنوگچ  تفگ :  ار  وا  هلودـلا  فیـس  .یماعط  يداز و  یب 

.نتفر هب  دمآ  دیدپ  متّوق  مدش و  ریس 

(1) ِهَّبَحملا َبارَش  ینیِقْسَی  ِِهفرعملا َو  َماعط  ینُمِعُطی  ینیقْـسَی  ینُمِعُطی َو  ّیبَر  َّنِا  تفگ :  يروخ ؟ یم  هچ  دنتفگ :  ار  يرـصم  نّونلاوذ 
: رعش تفگب :  تیب  نیا  هگنآ 

بارَّشلا ُریَخ  ِهّبَحَملا  ُبارش 

(2) ُبارَس ُهاوِس  ٍبارَش  ُّلُک  َو 

یلاعت يادـخ  هک  دوب  زجعم  دوب  تسرد  رگا  ام  کیدزن  هب  و  دـشاب ، تامارک  زا  فّوصت  لها  کـیدزن  هب  نیا  لاـثما  تیاـکح و  نیا 
.ناحلاص یضعب  تسد  رب  دنک  راهظا 

ره و  هدمآدرگ ، يورب  ار  نارامیب  یتعامج  مدید و  هتـسشن  ار  بیبط  يدرم  مدـشورف ، یناتـسرامیب  هب  تفگ :  ناگرزب  هلمج  زا  یکی 
هدش درز  يور  دش ، زارف  وا  کیدزنب  ییانرب  .کی  ره  روخ  رد  دومرف  یم  ییاود  ار  یسک  ره  وا  و  دنداد ، یم  حرش  دوخ  ّتلع  سک 

، يدومرف ییاود  نارامیب  زا  یکی  ره  و  یکریز ، بیبط و  يدرم  وت  داتسا ! ای  تفگ :  ار  وا  .ادیپ  يورب  حالص  يامیـس  تدابع و  رثا  و 
هلیلب اب  ریگب  ربص  هلیله  وشب و  تفگ :  دـشاب ؟ هچ  اود  ار  هانگ  يراـمیب  تفگ :  تسیچ ؟ تفگ :  یناد ؟ نآ  ياود  تسا  ییراـمیب  ارم 

مَدَن و نواه  رد  و  عضاوت ،

هب نز ، وا  رب  مرش  ایح و  بآ  نگفا و ] مزع  تحص  هچلیتاپ  رد  اج  نآ  زا  و  بوکب ، دوخ  سفن  ياوه  رهق  تسد  هب  و   ] نگفا ینامیشپ 
داب حاورتسا  هحورم  هب  يالاپب و  افـص  قوُوار  هب  هگنآ  .درآرب  تمکح  بابح  ات  نادرگب  تمـصع  ماطِـس  اب  ناشوجب و  ّتبحم  شتآ 

رد و  ار ، نآ  نک 

.یبای تحار  ات  درگم  هانگ  درگ  رگد  و  نک ، شون  یتبرش  يو  زا  رحس  تقو 

ص:265

یبارـش  ) تسا و قح  تفرعم  ياذغ  نم  راگدرورپ  ماعط  دزاس :  یم  باریـس  ارم  دـهد و  یم  ماعط  ارم  نم  راگدرورپ  هک  یتسارب  - 1
(. تسا ّتبحم  بارش  دنک ، یم  باریس  نادب  ارم  هک 

.تس امن  بآ  بارس  نآ  زا  ریغ  یبارش  ره  بارش و  نیرتهب  ّتبحم  بارش  - 2

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 384 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_265_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_265_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناکغرم ياهدنپ 

(1) ناکغرم ياهدنپ 

نامیلس کیدزنب  دنیوگ   (2)« ناـشَرَو  » ار نآ  هک  یکغرم  زور  یکی  تفگ :  وا  هک  راـبحالا ، بعک  زا  رگید  یتاور  زا  تـفگ  یبـلک 
 : رعش دیوگ -  یم  تفگ  هن ، دنتفگ :  دیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  وا  درک ، يزاوآ 

ِبارَْخِلل ُونبا  ِتْوِْمِلل َو  اُوُِدل 

دیوگ یم  دـیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  درک ، يزاوآ  وا  کیدزنب  يا  ِهتخاف  يزور  و  یناریو ؛ يارب  ینک  انب  گرم و  يارب  ییازب 
.يدندیرفاین ار  قلخ  ات  یکشاک  اوُقَلُْخی ؛ َْمل  َْقلَخلا  َْتَیل  : 

ار وت  ینک  هک  نانچ  ُناُدت ؛ ُنیدَت  امَک  دیوگ :  یم  تفگ :  هن ، دنتفگ :  دیوگ :  یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  وا و  رب  داد  زاوآ  یسوواط  و 
.دننک ازج 

رب دنکن ، تمحر  وا  هک  ره  ْمَحُْری ؛ ْمَحْرَی ال  ْنَم ال  دـیوگ :  یم  دـیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  درک ، يزاوآ  وا  کیدزنب  يدُـهدُه 
.دننکن تمحر  وا 

ای   َ هّللا اوُرِفْغَتِْـسا  دـیوگ :  یم  تفگ :  .هـن  دـنتفگ :  دـیوگ ؟ یم  یچ  اـت  یناد  تـفگ :  درک ، یگناـب  وا  کـیدزنب   (3) يدَرُص يزور 
.وا نتشک  زا  درک  یهن  مالسلا -  هیلع  لوسر -  نآ  يارب  ناراکهانگ ، يا  دیهاوخ  شزرمآ  يادخ  زا  َنُوِبنْذُم ؛

ره دریمب و  هدنز  ره  ٍلاب ؛ ِدیِدَج  ُّلُک  ٌتِّیَم َو  ٍیَح  ُّلُک  دیوگ :  یم  دـیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  داد ، يزاوآ  وا  کیدزنب  ییطوط 
.دوش نهک  يون 

ات ینک  میدقت  يریخ  ُهوُدِجَت ؛ ًاْریَخ  اُومِّدَق  دیوگ :  یم  تفگ  هن ، دنتفگ :  دـیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  داد ، يزاوآ   (4) یکتسرپ
.وا نتشک  زا  درک  یهن  لوسر  نیا  يارب  یبایب ،

؛ ِهِضْرَا ِِهئامَـس َو  لِم َء  یلعَالا  َّیبَر  َناحبُـس  دـیوگ :  یم  تفگ :  هن ، دـنتفگ :  دـیوگ ؟ یم  یچ  ات  یناد  تفگ :  داد ، يزاوآ  يرتوبک 
ُرپ نآ  هب  نیمز  نامسآ و  هک  نادنچ  ار  يادخ  منک  یم  حیبست 

ص:266

 . ص 19 ج 15 ،  - 1
.دنیوگ زین  ییارحص  رتوبک  یهلا و  هدنرپ  ار  نآ  هک  تسا  یغرم  ناشَرَو :  - 2

.دنیوگ كاک  نآ  هب  یسراف  رد  دنک و  راکش  کشجنگ  هک  رس  گرزب  تسا  یغرم  دَرُص :  - 3
.وتسرپ کتسرپ /  - 4
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.دوش

.یلْعَالا ِّیبَر  َناحبُس  دیوگ :  یم  تفگ :  داد ، زاوآ  يرُمق 

.ناتس جاب  رب  دنک  یم  تنعل  غالک  تفگ : 

.يادخ ِّالا  دوش  كاله  اهزیچ  همه  هّللا ُ؛  َِّالا  ٌِکلاه  یش ٍء  ُّلُک  دیوگ :  یم  نغز  تفگ و 

.دوای تمالس  دوب  شوماخ  هک  ره  َِملَس ؛ َتَکَس  ْنَم  دیوگ :  یم   (1) ورهپس تفگ ، و 

.دشاب وا  تّمه  ایند  هک  نآ  رب  ياو  ُهُّمَه ؛ اینُّدلا  ِنَِمل  ٌْلیَو  دیوگ :  یم   (2) اْغَبب و 

.ياج و ره  هب  تسا  روکذـم  وا  هک  يادـخ  نآ  تسا  كاپ  ٍناکَم ؛ ِّلُِـکب  ِروُکْذَـملا  َناحبُـس  دـیوگ :  یم  گـناب  رد   (3) غََزب تفگ : 
.ّیبَر َناحبُس  دیوگ :  یم  زاب  ِسوُّدُقلا ؛ َیِّبَر  َناحبُس  دیوگ :  یم   (4) غْرَچ

 : دـیوگ یم  تفگ :  هن ، دـنتفگ :  دـیوگ ؟ یم  هچ  اـت  یناد  تفگ :  وا  درک ، يزاوآ  نامیلـس  کـیدزنب   (5) یجاّرُد تفگ :  لوـحْکَم 
.يوَتْسا ِشرَْعلا  یَلَع  ُنمْحّرلا 

يا ینک  يادخ  رکذ  َنوِلفاغ ؛ ای    َ هّللا اوُرُکُذا  دـیوگ :  یم  گناب  رد   (6) هورخ تفگ :  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  يرـصب  نسح 
.نالفاغ

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  تمشح 

(7) مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  تمشح 

يریرس ار  وا  .گنـسرف و  کی  رد  گنـسرف  کی  مشیربا  رز و  زا  دنتفاب  یطاسب  نامیلـس ] ترـضح  وا =[  يارب  نایّنج  تفگ :  لتاقم 
نآ رب  ناربماغیپ  .يدنداهنب  ریرـس  نآ  نماریپ  میـس و  رز و  زا  یـسرک  رازه  هس  و  يدنداهنب ، طاسب  نآ  نایم  رب  ریرـس  نآ  نیّرز ، دوب 

سپ زا  و  يدنداتسیاب ، ْسنِا  ناشیا  درِگ  رب  درگ  و  میس ، ياهیسرک  رب  املع  يدنتسشن و  نیّرز  ياهیسرک 

رب باتفآ  هک  نانچ  يدندیشک  رپ  رد  رپ  ناغرم  ناشیا  رس  يالاب  زا  و  يدنداتسیاب ، ّنج  ناشیا 

ماش زامن  و  يدربب ، هار  ههام  کی  دادماب  یتشادرب ، طاسب ]  ] ابص داب  و  يداتفوین ، طاسب  نیا 

ص:267

.تسا يا  هدنرپ  اطق ، هراوخگنس ، دورهفسا :  ورهفسا -  ورهپس  - 1
.یطوط اْغَبب :  - 2
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.ابرح هساپلچ ، یعون  كوغ ، غزو :  غََزب /  - 3
.دنیوگ مه  هرکش  نآ  هب  هک  يراکش  تسا  یغرم  غرَچ :  - 4

.تسا کبک  هتسر  زا  نایکام ؛ هریت  زا  يا  هدنرپ  جاّرُد :  - 5
.سورخ هورخ /  - 6
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.يدروآزاب ههام  کی 

، درپـس یم  نـیمز  وا  تشذـگب و  يرگزرب  هـب  میتـفگ  هـک  هـبترم  نـیا  رب  مالـسلا -  هـیلع  نامیلــس -  زور  کـی  تـفگ :  هَّبَنُم  بـْهَو 
 ِ هّللا َناحبُس  تفگ :  تلالج ، نیا  اب  دید  ار  نامیلس  تسیرگنرب 

.دنداد میظع  یکلم  ار  دوواد  لآ  ًامیظع ؛ ًاکُلم  َدوُواد  ُلآ  َِیتُوا  ْدََقل 

ار رگزرب  وا  .داهن  ورف  طاسب  داب  .هن  ورف  طاسب  تفگ :  ار  داب  نامیلس  .دیناسرب  نامیلـس  شوگ  هب  وا  زاوآ  ات  دومرفب  ار  داب  یلاعت  قح 
یتفگ هچنآ  دیسر  نم  عمس  هب  تفگ :  دناوخب و 

هدنب هک  حیبست  کی  باوث  هک  ینکن  نیا  ياّنمت  رگن  میوگب ، نیا  ار  وت  ات  مدمآ  دورف  نآ  يارب  و 

نم مغ  هک  نانچ  داربب  تنامغ  یلاعت  يادخ  تفگ :  درم  .دشاب  نیا  زا  هب  نیا و  زا  شیب  یلاعت  يادـخ  کیدزنب  دـیوگب  لد  زا  نمؤم 
.راتفگ نیا  هب  يدربب 

تسا نما  هیام  هک  يا  هملک 

(1) تسا نما  هیام  هک  يا  هملک 

يدوب یلاخ  نوچ  يدوب  تداع  ار  وا  و  مور ، نیمز  هب  تفر  ازغ  هب  يدرم  تفگ :  مالسلا -  امهیلع  نیدباعلا -  نیز  نیـسحلا  نب  یلع 
يراوس .تفگب  تاملک  نیا  مور ، نیمز  هب  تفر  یم  يرازغرم  رد  زور  کی  .یتفگ  َهل » َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  هّللا  ِّالا  َهِلا  ال   » دنلب زاوآ  هب 

هک تسا  هملک  نیا  هک    ِ هّللاَو تفگ :  .يدینش  هچنآ  تفگ :  یتفگ ؟ هچ  تفگ :  رازغرم و  نآ  زا  دمآ  نورب 

و نآ ، زا  هب  يریخ  تسار  وا  یکین ، درآ  هک  ره  ](2) َنُونِمآ ٍذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  مُه  اْهنِم َو  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَحلِاب  َءاج  ْنَم  تفگ :  یلاعت  يادخ 
[. .دنشاب نمیا  زور  نآ  سرت ] زا   [ ناشیا

ناملاظ يرای 

(3) ناملاظ يرای 

وت هک  منک  وت  تسد  هب  اراخب  لها  ياطع  ات  هک  مهاوخ  یم  نم  تفگ :  حابَر ، یبا  نبا  ءاطع  هب  داتـسرف  سک  ملـسم  هّللادبع  دنتفگ : 
ار وا  .دادـن  رد  نت  تساوخ و  افعتـسا  اطع  دوب ، ناسارخ  ریما  ملـسم  هّللادـبع  و  یهدـب ، بجاو  هب  کی  ره  ّقح  ات  یفاـصنا ، هب  يدرم 

یلابو وت  رب  نتفرگ ، یهاوخنرب  يزیچ  وت  نوچ  يدرکب ، راک  نیا  يّالوت  رگا  يدوب  نایز  هچ  ار  وت  دنتفگ : 
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.ناشیا لمع  رد  مشاب  ناملاظ  رای  هک  مهاوخن  تفگ :  دشابن ؟

اج نآ  زا  دسیون و  يزیچ  ملق  هب  ناوید  رد  و  لایع ، رایـسب  تسا  يردارب  ارم  متفگ :  ار  حابَر  یبا  نب  ءاطع  تفگ :  دیلولا  نب  هّللادبع 
راک نآ  رگا  و  دنادن ، رگد  يراک  درآ و  تسد  هب  یتوق 

، يرْـسَقلا هّللادـبع  نب  دـلاخ  متفگ :  تسیک ؟ لماع  تفگ :  دـشاب ؟ اور  ار ، وا  ندرک  دـیاب  ماو  دـشاب و   (1) ریـصقت ار  وا  لایع  دنکن 
.دوخ دنکب  ینغتسم  ار  وا  يادخ  هک  نآ  زا  درادب  تسد  ات  دیاب  ناشیا ، لمع  رد  ندرک  ناملاظ  تنواعم  دشابن  اور  تفگ : 

ُهَمَلَظلا َو َْنیَا  هک :  دـنک  ادـن  هّزعلا  ّبَر  لَِبق  زا  يدانم  دـنرادب ، تسایـس  فقوم  رد  ار  قیالخ  هک  تماـیق  يادرف  هک :  تسا  ربخ  رد  و 
يارب هک  سک  نآ  ات  ًهاوَد  مَُهل  َقال  ْوَا  ًامَلَق  مَُهل  يَرب  ْنَم  یّتح  دـننک ، عمج  ار  همه  ناملاظ ؟ ناوعَا  ناملاظ و  دـنااجک  ِهَمَلَظلا ؟ ُناوْعَا 

.دنزادنا خزود  رد  ار  همه  و  دشاب ، هدرک  هایس  یتاود  ای  هدیشارت  یملق  ناشیا 

 : تفگ ناوید  بحاص  نآ  یمولظم ، زا  دـنک  یملظ  عفد  ات  یتعافـش  هب  تفر  ناوید  رد  ناحلاص  هلمج  زا  یکی  هک :  تسه  رثا  رد  و 
و دـنهاوخن ، يزیچ  بجاوان  هب  درم  نیا  زا  هک :  تشونب  وا  درک و  ُکُنت  ملق  وا  .دـنهاوخن  يزیچ  وا  زا  هک  مسیونرب  اـت  نک  زیت  یملق 

دنا هتفر  هک  یناسک 

.دندرگ زاب 

رب يزیچ  ملق  نیا  هب  وت  هک  مسرت  تفگ :  يدرک ؟ نینچ  ارچ  تفگ :  .تسکشب  شرس  تفرگرب و  ملق  درم  داهنب ، تسد  زا  ملق  نوچ 
َقال ْنَم  یّتَح  هک :  موش  ربخ  نآ  تحت  رد  مشاب و  هدرک  يرای  ملظ  نآ  رب  ار  وت  هک  مشاب  نانآ  هلمج  زا  نم  و  ملظ ، هب  یسیون  یسک 

مَُهل

.ًامَلَق مَُهل  يَرب  ْوَا  ًهاوَد 

ادخ رکذ 

(2) ادخ رکذ 

رکذ و  لاح ، همه  هب  تسا  رتلـضاف  رتوکن و  يادخ  رکذ  تیآ :  رد  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  دوعـسم  هّللادبع 
.دنک لالحتسا  ات  تالّلحم  دنع  و  دنک ، بانتجا  ات  تامّرحم  دنع  ار  يادخ  دراد  دای  وا  هک :  تسا  نآ  دنک  هدنب  هک  يادخ 

َْنیَا ذاعم ! ای  تفگ :  ارم  میتفر ، یم  اههار  یضعب  رد  هّللا  لوسر  اب  تفگ :  لَبَج  ذاعم 
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دنااجک ذاعُم ! ای  تفگ :  .میدنام  زاب  ام  دنتفر و  شیپ  زا  ناشیا  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :  َنوِقباّسلا ؟

، دنکارچ تشهب  ياهرازغرم  رد  هک  دهاوخ  هک  سک  ره  تفگ :  هگنآ  دـندوب ؟ صیرح  یلاعت  يادـخ  رکذ  هب  ناشیا  هک  ناقباس  نآ 
.دنک رایسب  يادخ  رکذ  ات  دیاب 

داهج هن  و  هّللا ِ؛  لیبس  یف  داهَجلا  َو ال  دنتفگ :  .يادخ  رکذ  زا  رتهب  دناهرب  باذع  زا  ار  هدنب  هک  تسین  زیچ  چـیه  تفگ :  لَبَج  ذاعم 
(1)« ُرَبْکَا   ِ هّللا ُرْکَِذل  َو   : » یلاعت هّللا  لاق  يادخ ، لیبس  رد  داهج  هن  و  تفگ :  يادخ ؟ لیبس  رد 

نایناریا رب  نانآ  ندرک  هبلغ  نایمور و  ندش  بولغم 

(2) نایناریا رب  نانآ  ندرک  هبلغ  نایمور و  ندش  بولغم 

ار نز  نیا  يرـسک  .عاجـش  دـندوب و  هاـشداپ  همه  وا  نادـنزرف  هک  دوب  ینز  سراـپ  رد  دـنتفگ :  نارّـسفم  هک  تسا  نآ  نیا  هّصق  و  ...
وگب ار  دوخ  نادنزرف  لاوحا  وت  وت ، نادنزرف  زا  منک  يریما  ناشیا  رب  متسرف و  مور  هب  يرکـشل  هک  مهاوخ  یم  نم  تفگ :  دناوخب و 

تسیک هک  منادب  نم  ات 

مان ناخرف  هک  رگید  رـسپ  اّما  و  رتلاـتحم ، هاـبور  زا  تسا و   (3) رترِذَـح گرگ  زا  نالف ، نم  رـسپ  اّما  تفگ :  دـیاش ؟ ار  راـک  نیا  هک 
رگید رسپ  اّما  .تسا و  رت  هدنور  اهراک  رد  نانس  غیت و  زا  تسا ،

و مدرک ، رکشل  ریما  هب  ار  میلح  رـسپ  نیا  نم  تفگ :  يرـسک  .متفگ  هک  تسا  نیا  نم  نادنزرف  لاصخ  تسا ، میلح  تیاغب  زارب  رهش 
ناشیاهرهـش و  دندرک ، رایـسب  لتق  و  دنتفای ، رفظ  و  دندرک ، لاتق  دنتفر و  اج  نآ  .درک  لیـسگ  مور  بناج  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  رکـشل 

.دندیربب نوتیز  ناتخرد  و  دندرک ، بارخ 

يرهش نیرتکیدزن  نیا  و  دندرک ،  (4) يرُصب تاعرذَا و  هب  رازراک  نیا  و  سنخب ، وا  مان  دوب  يدرم  رصیق  تهج  زا  مور  رکـشل  ریما  و 
.مجع برع و  نیمز  هب  ماش  ياهرهش  زا  تسا 

سوجم دندوب و  باتک  لها  نایمور  هک  نآ  يارب  دش  گنتلد  مالسلا -  هیلع  لوسر -  دیسر ، لوسر  هب  مور  رب  سراپ  هبلغ  ربخ  نوچ 
.دوبن باتک  ار 

، میرادن باتک  ام  دنرادن و  باتک  نایسراپ  دنتفگ :  دنتفرگ ، لاف  هب  دندش و  داش  ناکرشم  و 

ص:270

(. توبکنع هروس  هیآ 45  زا  یشخب  - ) 1
 . ص 237 ج 15 ،  - 2

.رادیب رایشوه و  ناسرت -  رِذَح :  - 3

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 391 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_270_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_270_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_270_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_270_4
http://www.ghaemiyeh.com


ضرالا یندا  هب  ریبعت  نآ  زا  نآرق  رد  دندرک و  بولغم  ار  نایمور  نایناریا  هک  ماش  رد  تسا  يرهش  تاعرذا  يرـُصب :  تاعرذَا و  - 4
.تسا ماش  رد  يرهش  زین  يرُصب :  .تسا  هدش 
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.میبای رفظ  امش  رب  زین  ام  هک  دیاینرب  سب  دنتفای ، رفظ  مور  نایباتک  رب  نایسراپ  و  دیراد ، باتک  امش  .دنراد و  باتک  نایمور  و 

رخآ هب  ات   (1)« ِضرألا یَندَا  ِیف  ُموّرلا  ِتَِبلُغ  ملا ،  : » داتسرف تیآ  نیا  یلاعت  يادخ  دش ، گنتلد  ببس  نیا  زا  مالّسلا -  هیلع  لوسر - 
.تایآ

 : دنتفگ .دنوش  بلاغ  نایـسراپ  رب  نایمور  هک  دیاینرب  سب  مور ! رب  سراپ  هبلغ  هب  يدـش  داش  انامه  تفگ :  تفر و  نارفاک  هب  رکبوبا 
ّیبا .داد  ربخ  لوسر  ارم  تفگ :  ییوگ ؟ یم  اجک  زا 

ای ییوگ  وت  غورد  لب  تفگ :  رکبوبا  لیصفاب ! َْتبَذَک  تفگ :  ار  وا  تساخرب و  یحَمُجلا  فلخ 

! هّللاّوُدَع

یتفگ وت  هک  دشاب  نانچ  دسر و  تقو  نآ  هب  رگا  هک  میدنبورگ  ات  يایب  (2) و  نزرب یتقو  ییوگ ، یم  تسار  رگا  تفگ :  فلخ  ّیبا 
.رتش هد  رب  لاس  هس  رب  دنتسبب  ورگ  .یهدب  وت  دشابن  رگا  و  مهدب ، ورگ  نم 

رد ورب و  .هد  ات  دشاب  هس  زا  دـشابن ، هس  ْعِْضب »  » هچ يدرک ، اطخ  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .داد  ربخ  ار  لوسر  دـمایب و  رکبوبا 
ات ایب  تفگ :  دنارزاب و  نخس  نآ  تفرب و  وا  .دوب  مارح  نآ  رب   (3) رطخ نتسبورگ و  هک  دوب  نآ  شیپ  نیا  .لجا و  رد  يازفیب و  ورگ 

.لاس ُهن  هب  تّدم  درک و  دص  هب  رتش  .میازفیب  لَجَا  رَطَخ و 

نوچ هک  يراد  هنب  ینماض  ات  منکن  اهر  تفگ :  وا ، اب  درک  تمزالم  دـمایب و  فَلَخ  ّیبُا  نتفر ، تساوخب  هّکم  زا  رکبوبا  هک  نآ  تقو 
.تشادب نامض  هب  هّللادبع  شرسپ  وا  .دهدب  رتش  دص  دشاب ، هدوبن  یتفگ  وت  هک  نیا  دیآرد و  تقو 

يرادنب ینامـض  ات  منکن  اهر  تفگ :  تخیوآ ، وا  رد  دمایب و  رکبا  یبا  نب  هّللادبع  دور ، دُُحا  گنج  هب  هک  تساوخ  فلخ  یبا  نوچ 
.درمب تحارج  نآ  زا  دمآ و  هّکم  اب  دش و  حورجم  تفر و  دُُحا  هب  تشادب و   (4) نادنیاپ وا  .مردپ  زا  يدتسب  نامض  هب  ارم  هک  نانچ 

.تسا نارّسفم  رتشیب  لوق  نیا  .مهن  لاس  درمب  وا  دوب  هدرک  لوسر  تحارج  نآ  و 

، ناکرشم رب  دنتفای  رفظ  ناناملسم  نوچ  دوب ، ردب  زور  لتاقم :  تفگ و  ْيِرْدُخ  دیعسوبا 

ص:271

.مور هکرابم  هروس  لوا  تایآ  - 1
.نک نییعت  نزرب :  - 2

.دندنب یم  ورگ  نآ  رب  هک  یمهم  زیچ  ای  لام  رَطَخ :  - 3
.ورگ نهر و  نادنیاپ :  - 4
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.حتف ود  هب  دندش  نامداش  ناناملسم  نایسراپ ، رب  دندش  بلاغ  نایمور  هک  دمآ  ربخ  زور  نامه 

هنهاُرم میرحت  شیپ  نیا  و  دتسب -  رَطَخ  لام  دربب و  ورگ  رکبوبا  نایسراپ و  رب  دنتفای  رفظ  نایمور  ات  دماین  رس  هب  تّدم  تفگ :  یبعَش 
.هدب هقدص  هب  تفگ :  ار ؟ لام  نیا  منک  هچ  تفگ :  دروآ ، لوسر  شیپ  لام  نآ  رکبوبا  (1) دوب

ناشیا تیالو  دش و  بلاغ  مور  رب  نوچ  زارب  رهش  هک :  نارّسفم  یتعامج  و  تفگ :  همِرکِع  هک  دوب  نآ  سراپ  رب  مور  هبلغ  ببـس  اّما 
تفگ ناخّرف  هنایم  رد  ناشیا  تداع  رب  دوب  هتسشن  ناخّرف  شردارب  رب  بارش  سلجم  زور  .دیـسر  جیلخ  هب  ات  تخوس  یم  دنک و  یم 

.یمدوب هتسشن  يرسک  ریرس  رب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  : 

ریگب و ار  ناخّرف  تردارب  لاح  رد  دسر ، وت  هب  همان  نیا  نوچ  هک :  زاُرب  رش  هب  تشبن  همان  يرسک  يرـسک ، هب  دندرک  لقن  نخـس  نآ 
رد ام  و  تسا ، هدـمآ  راک  هب  عاجـش و  يدرم  ناـخّرف  کـِلَْملا ! اـهُّیا  تفگ :  تشبن و  هماـن  وا  .تسرف  نم  شیپ  شرـس  نزب و  ندرگ 

ناوت  (2) توطَس نیا  یهاوخ  هک  هگ  ره  تسا ، وت  تسد  رد  وا  هک  يامرفم  لیجعت  تسین ، ریزگ  وا  نوچ  يدرم  زا  و  مینمشد ، نیمز 
.ندومرف

هراب رگد  وا  .تسرف  نم  شیپ  شرـس  شُکب و  ار  وا  دـشاب ، رایـسب  ضوع  سراپ  رکـشل  رد  ار  وا  هک :  تشبن  هماـن  هراـبرگد  يرـسک 
(3) درک یم  عفد  وا  شکب ، ار  ردارب  هک :  دومرف  ار  وا  تشبنب و  همان  هس  ات  درک  یعفد  تشبن و  یباوج 

داد و لوسر  هب   (4) يا هفّطلم  .مدرک و  ریما  ار  ناخّرف  مدرک و  لوزعم  ار  زاُرب  رهـش  نم  هک :  رکـشل  هب  داتـسرف  یلوسر  مراهچ  راب  هب 
.هد ودب  هفّطلم  نیا  یلاو ، ناخّرف  دشاب و  هتشگ  لوزعم  زاُرب  رهش  نوچ  تفگ : 

ردارب ياج  رب  ناخّرف  درک و  اهر  تراما  و  ًهَعاط ، ًاعْمَـس و  تفگ :  دـمآ و  دورف  تخت  زا  زاُرب  رهـش  لاح  رد  .دادـب  ماـغیپ  تفرب و  وا 
.تسشنب

نیا رب  نوچ  هک :  دوب  هتشبن  اج  نآ  رد  دادب ، هفّطلم  لوسر  دش ، میقتسم  وا  رب  راک  نوچ 
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.تسرف نم  شیپ  شرس  نزب و  ندرگ  ار  ترادرب  لاح  رد  يوش ، فقاو  هتشبن 

ار وت  يراک  نم  ات  نکم ، لیجعت  تفگ :  دـنزب ، ندرگ  ار  ردارب  ات  تساوخ  و  دـندرک ، رـضاح  غیت  دـنتفرگب و  ار  ردارب  اـت  دومرفب  وا 
.منک مولعم 

، وت نتشک  رد  نم  هب  تشبن  همان  هس  وا  تفگ :  درک ، هضرع  همان  هس  دروایب و  دوب  هتشبن  يرسک  هک  اه  همان  نآ  داتسرف و  سک  هگنآ 
؟ نتشک یهاوخب  ارم  همان  کی  هب  وت  متشکن ، ار  وت  نم 

، تسه يّرس  وت  اب  ارم  هک  موّرلا  کلم  رصیق  هب  درک  یلوسر  زاُرب  رهش  و  داد ، ردارب  هب  ار  کُلم  دمآ و  دورف  تخت  زا  لاح  رد  ناخّرف 
.دیاین تسار   (1) ههفاشم زج  و 

يدـعوم مور  کلم  .مییوگب  ياج  کی  هب  ات  درم  هاجنپ  اب  يآ  اج  نآ  زین  وت  درم و  هاـجنپ  اـب  میآ  اـج  نآ  نم  هک  نک  دـعوم  ییاـج 
دنتفرب و  (2) سیساوج نویع و  نوچ  .درم  هاجنپ  اب  تفرب  زاُرب  رهش  و  دننک ، يردغ  نایـسراپ  هک  نآ  زا  تفرگرب  ار  يرکـشل  درکب و 
اج نآ  رد  دـندوب  هدزب  يا  همیخ  دوب  دـعوم  هک  اج  نآ  تساخرب و  درم  هاجنپ  اب  زین  رـصیق  تسین ، يرکـشل  نایـسراپ  اب  هک  دـندیدب 

.دوخ اب  تشاد  يدراک  ناشیا  زا  یکی  ره  و  تسشنب ،  (3) ینامجرت ناشیا  نایم  و  اهنت ، ود  ره  دنتفر 

 : ات دومرف  ارم  درک و  دسح  ار  ام  يرـسک  و  مردارب ، منم و  درک   (4) ناریب وت  ياهرهش  نیا  هک  وت  نمـشد  هک  نادب  تفگ :  زارب  رهش 
وا تعاـط  عـلخ  اـم  نوـنکا  .دـشکب  ارم  اـت :  دوـمرف  ار  وا  درک و  یلاو  ار  مردارب  درک و  لوزعم  ارم  مدربـن ، ناـمرف  نم  .مـشکب  ردارب 

.مینک رازلاک  يرسک  اب  میورب و  ات  هد  يرکشل  ار  ام  میدمآرد ، وت  تعاط  هب  .میدرک و 

ار ناـمجرت  .نتـشک  دـیابب  ار  ناـمجرت  دوش ، اراکـشآ  دنتـشگ  هس  نوچ  دـشاب ، سک  ود  ناـیم  زا  ّرـس  تفگ :  درک و  تراـشا  هگنآ 
سراپ اب  دندمآ و  نانیا  دادب و  رکشل  رصیق  و  دنتشکب ،

کلم نانیا  و  دش ، هنارک  اب  يرسک  هنایم  رد  .دنتخوس  یم  دندنک و  یم  اهرهش  دندرک و  رازلاک 

.دندش داش  ناناملسم  و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  (5) و  هّیبیدح زور  مالسلا -  هیلع  دمآ -  لوسر  هب  ربخ  دنتفرگب ، سراپ 
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وا زا  ناتساد  دنچ  نامقل و 

(1) وا زا  ناتساد  دنچ  نامقل و 

.دوب ربماغیپ  تفگ :  وا  هک  همِرکِع  ِّالا  دوب  ربماغیپ  تفگن  سک  و  شتمکح ، رب  دندرک  قافتا  املع  و 

، دوبن ربماغیپ  نامقل  میوگ  یم  نم  هک  نیا  تسا  قح  ُلُوقَا  ًاَّقَح  تفگ :  وا  هک  مدینش  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  زا  تفگ :  رمع  هّللادبع 
، داهتجا ّدجب و  راک  رد  یضار و  دوب  يا  هدنب  نکل  و 

وا رب  داهن  ّتنم  يادخ  و  تشاد ، تسود  ار  وا  يادـخ  تشاد ، تسود  ار  يادـخ  هّللا ؛ُ]  ُهَّبَحَا  َو    َ] هّللا َّبَحَا  .نیقی  وکین  رّکفت ، رایـسب 
.تمکح هب 

مکح نامدرم  نایم  ات  نیمز  رد  دنک  هفیلخ  هب  يادخ  ار  وت  ات  یهاوخ  نامقل ! ای  دنتفگ :  ار  وا  هک  دینش  ییادن  دوب  هتفخ  زور  همین  رد 
باجیا دیامرف و  ارم  رگا  و  الب ، رایتخا  هن  منک  تیفاع  رایتخا  نم  دنک ، ّریخم  ارم  یلاعت  يادـخ  رگا  تفگ :  داد و  باوج  ّقحب ؟ ینک 

ادن ار  وا  (2) تمصع دنک و  تنواعم  ارم  دنکب  نیا  نماب  رگا  هک  مناد  یم  هچ  منک ، ربارب  تعاط  عمس و  هب  دنک 

ار مکاح  هک  نآ  يارب  تفگ :  نامقل ؟ يا  ارچ ، دیدن :  ار  صخش  دینش و  وا  هک  يزاوآ  هب  دندرک 

دنک اطخ  رگا  و  نآ ، زا  دبای  تاجن  دبایرد  ار  وا  تنوعم  قیفوت و  ددم  رگا  دتفا ، تاهبـش  تاملظ  رد  هک  دشاب  و  دیآ ، شیپ  ثداوح 
ره هک :  ما  هتـسناد  .مشاب و  فیرـش  هک  نآ  زا  مشاب  لیلذ  ایند  رد  هک  مراد  رت  تسود  نیا  نم  و  دشاب ، هدرک  اطخ  تشهب  هر  نآ ، رد 

.دوش  (3) تیاف وا  زا  ترخآ  دسرن و  ایند  هب  دنک ، رایتخا  ترخآ  رب  ایند  هک 

سپ تفالخ  .دوب  هداد  تمکح  ار  وا  يادخ  تساخرب  نوچ  .ینتفخ  تفخب  وا ، تمکح  قطنم و  نسح  زا  دمآ  بجع  ارم  ناگتشیرف 
.داتفوا تنحم  رد  دندرک ، ضرع  دوواد  رب  نآ  زا 

 : تفگ هک  تسا  نیا  یکی  وا  مَکِح  تاملک  زا  هک :  درک  تیاور  نالجَع  نب  دمحم  نامقل ، تمکح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  هچنآ  زا  و 
.تسین یشوخلد  نوچ  میعن  چیه  و  تسین ، یتسردنت  نوچ  لام  چیه  ٍسْفَن ؛» ِبیطک  ٌمیعن  ٍهَّحِصَک َو ال  ٌلام  َسَیل  »

یم يو  زا  تفگ و  یم  تمکح  وا  و  دـندوب ، هدـش  عـمج  وا  رب  میظع  یقلخ  و  تشذـگب ، ناـمقل  هب  يدرم  يزور  تفگ :  هریرهوـبا 
هک يا  هدنب  نآ  وت  هن  تفگ :  دنتشبن ، یم  دندینش و 
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ام ال ِكْرَت  ِهَنامَالا َو  ِءادَا  ِثیدَحلا َو  ِقْدِِصب   : » تفگ يدیـسر ؟ اج  نیا  هچ  هب  تفگ :  یلب ، تفگ :  يدرک ؟ ام  ینابـش  هاگیاج  نالف 
.دیاین راکب  ارم  هچنآ  كرت  و  تناما ، يادا  ثیدح و  رد  يرگتسار  هب  ینینعی »

رتکاپ وا  زا  هچنآ  شکب و  يدنفـسوگ  ورب و  تفگ :  ار  وا  شا  هجاوخ  زور  کـی  دوب ، یـشبح  يا  هدـنب  ناـمقل  تفگ :  یْعبَر  دـلاخ 
 : تفگ هن ، تفگ :  وا ؟ زا  يدیدن  چیه  رتکاپ  نیا  زا  تفگ :  .درب  وا  شیپ  شنابز  لد و  تشکب و  يدنپـسوگ ، تفرب و  وا  رایب ، دشاب 
زا بجع  تفگ :  درب ، وا  شیپ  نابز  لد و  مه  و  تشکب ، رگید  يدنپـسوگ  تفرب و  وا  رایب ، وا  زا  دـشاب  رتدـیلپ  هچنآ  شکب و  رگید 

 : متفگ نوچ  يدروآ ، نابز  لد و  رایب ، اهزیچ  رتکاپ  متفگ  ار  وت  نوچ  وت ! راک 

دشاب دیلپ  نوچ  دشابن و  رتکاپ  ود  نیا  زا  دشاب  كاپ  نوچ  یلب ، تفگ :  دمآ ؟ نینچ  ارچ  يدروآ ، نابز  لد و  مه  رایب ، اهزیچ  رتدیلپ 
.دشابن رتدیلپ  ود  نیا  زا 

هک وا  زا  دـسرپب  ات  تساوخ  دوب ، هدـیدن  وا  درک و  یم  عرد  دوواد  و  دوب ، رـضاح  دوواد  شیپ  نامقل  زور  کی  تفگ :  کـلام  سَنَا 
، ار عرِد  نآ  درکب  ماـمت  نوـچ  دوـب ، یم  دـسرپب ، هک  درکن  اـهر  شتمکح  ینک ؟ یم  هچ  يارب  دـیاش و  ار  راـک  هچ  و  تـسیچ ؟ نـیا 
زا یـشوماخ  ُُهلِعاف ؛» ٌلیلق  َتْمَّصلا َو  ِمْکُحلا  َنِم  َّنِا  تفگ :  نامقل  نیا ، تسا  رازلاک  نهریپ  کـین  تفگ :  دیـشوپ و  رد  تساـخرب و 

.ددنب راک  سک  مک  نکل  و  تسا ، تمکح 

 : تفگ درمب ، تفگ :  يراد ؟ ربخ  هچ  مردپ  زا  تفگ :  هار  رد  دید  ار  يا  هیاسمه  دمآرد ، يرفس  زا  نامقل  تفگ :  رانید  نب  هّللادبع 
.مدش دوخ  راک  کلام  نم  يْرمَا ؛ ُتکَلَم  ِهِّلل  ُدمحلا 

.دیشوپب يادخ  هک  دوب  یتروع  هّللا ُ،  اهَرَتَس  ٌهَرْوَع  تفگ :  درمب ، تفگ :  يراد ؟ ربخ  هچ  مرهاوخ  زا  تفگ : 

.دش هتسکش  متشپ  يرْهَظ ؛ َعَطَْقنِا  تفگ :  درمب ، تفگ :  يراد ؟ هچ  مردارب  ربخ  تفگ : 

...دسر یم  هک  لجا 

(1) ...دسر یم  هک  لجا 

یم یکی  رد  وا  نانیـشنمه  هلمج  زا  مالّـسلا -  امِهیَلَع  دـش -  نامیلـس  کیدزن  رد  توملا  کـلم  زور  کـی  تفگ :  ْبَشْوَح  نب  رهش 
.دوب توملا  کلم  تفگ :  دوب ؟ هک  درم  نیا  هّللا ! لوسر  ای  ار :  نامیلس  تفگ  درم  نآ  تفرب ، نوچ  .دیرگن  وا  هب  راب  دنچ  ات  دیرگن ،

رایسب نم  يور  رد 
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ار داب  نامیلـس  .درب  دـنه  نیمز  هب  ارم  ات  ییامرف  ار  داب  رگا  هّللا ! لوسر  ای  نکل  و  تسا ، هدیـسر  کیدزن  لجا  ارم  مسرت  دـیرگن ، یم 
رد زورید  توملا ! کلم  ای  تفگ :  نامیلس  .دمآ  نامیلس  شیپ  اب  توملا  کلم  زور  رگد  رب  .داهنب  درب و  دنه  نیمز  هب  ار  وا  ات  دومرف 

، دنه نیمز  هب  مرادرب  وا  ناج  هک  دوب  هدومرف  ارم  يادخ  هک  ار  نآ  بّجعت  تفگ :  ارچ ؟ يدیرگن ، رایسب  نم  نانیـشنمه  زا  درم  نالف 
دنه نیمز  هب  تفگ :  يدرک ؟ هچ  سپ  تفگ :  مدید ! وت  َِرب  ار  وا  نم  و 

نوچ ًهَجاح ؛ اهِیف  َُهل  َلَعَج  ٍضرَِاب  ٍْدبَع  َْضبَق    ُ هّللاَدارَا اَِذا  ُُهلْوَق :  َوُه  َو  اج ، نآ  کیدزن  تّدم  هب  دیسر  نوچ  ات  منادن  متشادرب ، شناج 
.دنک یتجاح  اج  نآ  ار  وا  درادرب ، ینیمز  هب  يا  هدنب  ناج  ات  دهاوخ  يادخ 

بلطملادبع رتخد  هّیفص  تعاجش 

(1) بلطملادبع رتخد  هّیفص  تعاجش 

ناکدوک و نانز و  یتعامج  اب  دوب  تباث  ناّسح  نصح  رد  ریبُز  رداـم  بلطملادـبع  تنب  هّیفـص  هک :  درک  تیاور  قاحـسا  نب  دـمحم 
، دیدرگرد یم  نصح  نآ  درگ  دمایب و  دوهج  یکدرم  تفگ :  هّیفص  (2) هن نیصح  سب  دوب  ینصِح  نیا  و  دوب -  ام  اب  ناّسح  تفگ : 

لوغشم لد  درم  نیا  زا  نم  متفگ :  ار  ناّسح  نم  .دوب  لوغشم  بازحا  لاتق  هب  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و 

لوغشم ام  زا  لوسر  تسین و  درم  اج  نیا  رد  ام  اب  و  تسین ، نیصح  ینصح  نیا  هک  دناد  یم  تخانـشب و  نصح  نیا  لاوحا  هک  مدش 
ار رفاک  نیا  يوش و  نوریب  هک  تسا  نآ  رد  تحلـصم  دنراد  هجنر  ار  ام  دنیایب و  دهد و  ربخ  ار  نادوهج  یتعامج  دورب و  رگا  تسا ،

ار ام  ات  یشکب 

.میوش نمیا  فوخ  نیا  زا 

.تسا نم  راک  هن  نیا  و  مشابن ، شُکدرم  مرعاش  يدرم  نم  هک  یناد  وت  بلطملادبع ! تنب  ای  تفگ :  ناّسح 

نآ متفر و  نوریب  متفرگرب و  يدوـمع  متـسبرب و  يور  مدیـشوپ و  رد  هماـج  ندرک ، دـهاوخن  چـیه  وا  هک  مدـیدب  نم  نوـچ  تفگ : 
نونکا ناّسح ! ای  متفگ :  مدمآزاب و  متشکب و  ار  دوهج 

زین نیا  بلطملادـبع ! تنب  اـی  تفگ :  .نز  نم  تسا و  درم  وا  هک  مدرکن  نآ  يارب  هک  نک  نوریب  شا  هماـج  ورب و  تسا ! هتـشک  درم 
.مداد وا  هب  بَلَس  نم  ندرک ، ناوتن  مه 

ص:276

 . ص 364 ج 15 ،  - 1
.دوبن راوتسا  رایسب  هن :  نیصح  سب  - 2
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شیامزآ

(1) شیامزآ

؛ تشادرب سّدقملا  تیب  راکهانگ  مدرم  زا  ار  نوعاط  لیئارسا  ینب  ناحلاص  دوواد و  ترـضح  ياعد  هب  لاعتم  يادخ  هک  نآ  زا  دعب  ]
[ .دننک انب  يدجسم   (2) دیعص نیارب  دنیازفیب و  رکشل  رد  هک  وگب  ناگدنب  نیا  هب  تفگ :  دمآ و  لیئربج 

رد ارم  تفگ :  .دنک  ناحتما  ار  ناشیا  ات  شیورد  دمآ  لیارسا  ینب  زا  حلاص  يدرم  دنوش ، لوغشم  دجـسم  يانب  هب  ات  دنتـساوخ  نوچ 
رایـسب نیمز  رد  اذـه ! ای  دـنتفگ :  .ینک  دجـسم  هب  نم  ياضر  یب  نم  کلم  هک  دـشابن  لالح  ار  امـش  یکلم و  تسا و  یّقح  اج  نیا 

هک دنا  ناسک 

، شخبب زین  وت  دندیشخب  يادخ  هب  دندرک و  اهِر  همه  ناشیا  ار و  ناشیا  تسا  ّقح  اج  نیا  رد 

ربخ ار  وا  دـندمآ و  دوواد  َِرب  .نم  رب  یـشاب  هدرک  بصغ  یهاوخن  رگا  يرخب و  نم  زا  یهاوخ  رگا  مجاـتحم  نم  هک  مشخبن  تفگ : 
اهب هک  نادنچ  دنداد  اهب  رارق  دندمآ و  .يریگم  تسد  هب  وا  کِلم  وا  ياضر  یب  ینک و  بلط  وا  ياضر  يورب  تفگ :  دوواد  .دـنداد 

وا دندوزف  یم 

مه دنتفگ :  ات  دادن ، اضر  دندرک ؛ رتش  دص  هب  دندرک و  واگ  دص  هب  دنتساوخب و  دنپسوگ  دص  هب  .مهاوخ  رتشیب  مهدن و  تفگ :  یم 
درِگ يراوید  دنتفگ :  هک  دیناسر  ییاج  هب  ياهب  ات  دادن ، اضر  مه  میهدـب ، نوتیز  ناتخردرپ  یناتـُسب  تسا  نآ  تحاسم  هک  نادـنچ 

میرآرب هاگیاج  نیا 

نآ رب  لد  ناشیا  هک  دیَدب  نوچ  .مدش  یضار  نونکا  تفگ :  .میهد  وت  هب  مینک و  میس  زا  رپ  و 

نیا رد  امـش  ات  دوب  امـش  ناحتما  نم  ضرغ  مداد و  ار  يادـخ  نیمز  نآ  منکن و  عمط  وج  کی  هب  مهاوخن و  تفگ :  دـندرک ، تسار 
؟! هن ای  ندرک  یهاوخ  ّدج  راک 

هک هگ  نآ  اـت  مهد  یم  وـت  اـب  دزم  منک و  یم  راـک  نداد  دـیاب  وـت  هب  دزم  هب  نتـشیوخ  ارم  رگا  تفگ :  دوواد  هک  تـسه  ربـخ  رد  و 
.تساروت مکح  مداد ، ار  يادخ  نیمز  نیا  نم  مهد و  دزم  هب  نم  هک  يرتراوگرزب  نآ  زا  وت  هّللا ! یبن  ای  تفگ :  درم  .يوش  دونشخ 

ص:277

 . ص 45 ج 16 ،  - 1
.نیمز يور  نیمز ، كاخ ، دیعص :  - 2
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كدف بصغ  تماما و  ّقح 

(2)(1) كدف بصغ  تماما و  ّقح 

ّصاخ [ (3) «. ..انِدابِع ْنِم  انیفطصا  َنیّذلا  َباتِکلا  اَنثَرْوَا  َُّمث   ]» تیآ دنتفگ :  مالـسلا ] هیلع  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و   ] ام باحـصا  و 
هب باتک  ام  باتکلا ؛ انثَرْوَا  َُّمث  تفگ :  هکنآ  یکی  هجو :  دـنچ  زا  تماـما  باـب  رد  تیآ  هب  دـندرک  لالدتـسا  تیبلا و  لـها  هب  تسا 

.دوب ثاریم  قاقحتسا  نآ  زا  یکی  ره  هب  دشاب و  رت  يوق  ببس  زا  بَسَن  (5)و  ببس هب  ای  دشاب   (4) بَسَن هب  اِّما  ناریم  و  میداد ، ثاریم 
مه ینعم  نـیا  رد  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  نینمؤـملاریما  .ببـس و  مـه  دـشاب و  بـسن  مـه  هـک  دـننک  مـکح  هـک  رتـیلوا  اـج  نآ  سپ 

فرط ود  ره  ، (7) نیفَرَش وذ  مه  دوب و   (6) نیفرطوذ

زا سپ  دنداد  لوسر  هب  لصا  رد  باتک  نوچ  .رتخد  اب  دنویپ  ببس  زا  ردپ و  هب  شدنویپ  بسن  زا  .تفای  فرـش  ود  ره  مرجال  تشاد 
.دسرن ناّقحتسم  هب  زج  ثاریم  هب  وا 

(8) َثاریملا ُِبلطا  َُّمث  ًالّوَا ، َبَسَنلا  حّحَص  لوا :  يوگ  دنک ، یم  يوعد  یسک  رگا 

َرِـشاعم نحن  هک :  یثیدح  هب  لالدتـسا  تسار  ناشیا  تسه و  فرع  عرـش و  رد  هک  یثاریم  زا  ات  یتساوخ  ار  ناشیا  وت  هک  نآ  بجع 
نِم ُثِرَی  یُنثِرَی و  هلوق :  یف  (10)و  ...َدواد ُنامیَلُـس  َثِرَو  َو  هلوق :  یف  تسا  باتک  رهاظ  فلاخم  ثیدح  نیا  (9) و  ُثِّرَُون ءایبنالا ال 

اَنَثَرْوَا َُّمث  هک :  مداد  ناشیا  هب  دهدن ، سک  هب  ثاریم  هب  ناج  رد  هچ  نآ  نم  تفگ :  یلاعت  يادخ  (11) ..َبوُقعی ِلآ 

ْنِا اـم  مُکِیف  ٌفِّلَُخم  ّینِا  هلوـق :  یف  ار  ثراو  ثاریم و  .درک  نورقم  مه  اـب  ار  ود  ره  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  اـج  نـیا  زا  و.َباـتِکلا 
َّنِا یتَیب َو  َلْهَا  یترتِع  َو    ِ هّللا َباتک  اوُّلِضَت ؛ َْنل  امِِهب  ُمتْکَّسَمَت 

ص:278

یلـص ربمایپ  سپـس  دیدرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هّصاخ  نآ  حتف  زا  سپ  هک  ربیخ  رد  دوب  يزیخ  لصاح  نیمزرـس  كدف  - 1
ناتـساد .درک  ادـج  مشاه  لآ  ومالـسلااهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  كدـف  یتسردان  هناهب  هب  رکبوبا  اّما  .دیـشخب  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

.دراد ترهش  كدف 
 . ص 113 ج 16 ،  - 2

 . هیآ 32 رطاف 35  هروس  - 3
 .... ردپ و هب  دنزرف  دننام  میقتسم ، تسا  يدنویپ  يدنواشیوخ و  بَسَن :  - 4

.جاودزا تلصو و  دننام  تسا  میقتسم  ریغ  يدنویپ  يدنواشیوخ و  ببس :  - 5
.یببس یبسن و  فرط  ود  زا  دنواشیوخ  هتسویپ و  نیفرطوذ :  - 6

.يراوگرزب فرش و  ود  بحاص  نیفرشوذ :  - 7
.نک ثاریم  بلط  هگنآ  نک  تسرد  بسن  لّوا  - 8

.میراذگ یمن  ياجرب  یثاریم  دوخ  زا  ناربمایپ  هورگ  ام  - 9
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.لمن هروس  هیآ 16  زا  یشخب  ...درب  ثرا  دوواد  زا  نامیلس  - 10
هیآ 6. میرم 19  هروس   [ شخبب نم  هب   ] بوقعی نادناخ  زا  درب  ثرا  نم و  زا  درب  ثرا  هک  يدنزرف  یتسرپرس  - 11
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(1) ِضوحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقَّرَفَتَی  َْنل  امُهَّنَا  ینربخَا  ریبخلا  فیطّللا 

هیکاطنا هب  نالوسر  ندمآ 

(2) هیکاطنا هب  نالوسر  ندمآ 

هنیدم هب  دوخ  نایراوَح  زا ]  ] ار لوسر  ود  مالّسلا -  هیلع  یسیع -  دنتفگ :  رَیِس  لها 

بحاص دوب  بیبح  وا  و  دینارچ ، یم  ار  دـنچ  يدنپـسوگ  هک  دـندید  ار  يریپ  دندیـسر  رهـش  کیدزن  نوچ  دـنتفرب  داتـسرف ، هّیکاطنا 
تدابع زا  ار  امش  مینک  یم  توعد  میا  یسیع  نالوسر  ام  دنتفگ :  يا ؟ هک  امش  تفگ :  داد و  باوج  وا  دندرک  مالس  وا  رب  ، (3) سی

افش ار  نارامیب  يادخ  ام  ياعد  هب  هک  تسا  نآ  نآ  و  میراد ، دنتفگ :  يراد ؟ یلیلد  یتیآ و  تفگ :  .یلاعت  يادخ  تدابع  اب  مانـصا 
رب وا  رگا  هداتف  رتسب  رب  تسا و  راـمیب  اـت  تساـهلاس  تسا  يرـسپ  ارم  تفگ :  ریپ  .دـهد   (6) هیفاع ار   (5) صربَا (4) و  هَمکَا و  دهد ،

.یسیع هب  مرآ  نامیا  نم  دوش ، ِهب  امش  تسد 

هیفاع یلاعت  يادخ  دندرک  اعد  ناشیا  درب ، هناخ  هب  ار  ناشیا  .تساور  دنتفگ :  .یسیع  هب  دوب  نمؤم  دوخ  دنتفگ :  تیاور  یضعب  هب  و 
اعدتسا يدمآ و  دوب  يرامیب  اجک  ره  دش و  شاف  رهش  رد  ناشیا  ربخ  .دمآ و  نوریب  تساخرب و  دش و  تسُرُدنت  لاح  رد  ار و  وا  داد 

وا مان  دوب  یکلم  ار  ناشیا  .دـنتفای  افـش  ناشیا  تسد  رب  نارامیب  يرایـسب  اـت  يداد  تحار  يادـخ  يدـندرک و  اـعد  ناـشیا  يدرک و 
امـش تفگ :  دـناوخب و  ار  ناشیا  .دیـسر  وا  هب  ربخ  نیا  دوب ، تسرپ  تب  دوب و  مور  كولم  هلمج  زا  شِخیْطنَا و  دـنتفگ :  نِحـالُس و 

رب ناراـمیب  يافـش  صربا و  همکا و   (7) ءاربِا دـنتفگ :  تسیچ ؟ امـش  تیآ  تفگ :  .میا  میرم  یـسیع  نالوسر  اـم  دـنتفگ :  یتسیک ؟
.دندزب دنتفرگب و  رازاب  رد  ار  ناشیا  مدرم  دنتشگزاب  ناشیا  .منک  هشیدنا  امش  رد  نم  ات  يدرگزاب  تفگ :  .يادخ  نامرف  هب  ام  ِتسد 

یتّدم دندمایب و  داتسرفب  ار  لوسر  ود  نیا  مالّسلا -  هیلع  یسیع -  تفگ :  هّبنم  نب  بهو 

ص:279

ادخ و باتک  دیوشن :  هارمگ  زگره  دینزرد  گنچ  اهنادـب  رگا  هک  مراذـگ  یم  ار  يزیچ  ود  امـش  نیب  رد  دوخ  زا  دـعب  نیقیب  نم  - 1
.دنیآرد ضوح  رب  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نآ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هاگآ  فطل و  اب  دنوادخ  .ما  هدوناخ  ترتع و 

 . ص 139 ج 16 ،  - 2
.دوب لاعتم  دنوادخ  هب  نمؤم  هک  نیسای  بحاص  راّجن -  بیبح  سی :  بحاص  - 3

.دازردام روک  هَمکَا :  - 4
.دراد دیپس  ياه  هکل  شندب  هک  یسک  سیپ ، صربَا :  - 5

.تمالس تیفاع :  - 6
.سیپ دازردام و  روک  نداد  افش  ءاربا :  - 7
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دنتفرَگب ناشیا  ات  دومرََفب  تفرگ ، مشخ  کلم  دندرک ، ریبکت  دندید  رازاب  رد  ار  وا  زور  کی  .دنتفاین  راب  هاشداپ  کیدزن  دندرک  ماقُم 
نوعمش .ناشیا و  ترصن  هب  داتسرفب  ار  افص  نوعمش  ناّیراوح ، ِرَس  دیسر ، مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  هب  ربخ  نوچ  .دندرک  سوبحم  و 

وا ربخ  تریس ، وکین  بدا و  هب  دنتفای  ار  يدرم  .دنگفارد  تبحص  کلم  هیشاح  اب  دش و  رهـش  رد  رّکنتم  تفرب  وا  .دوب  یـسیع  ّیـصو 
شبّرقم ار و  وا  دیدنـسَپب  و  ار ، وا  دـمآ  وکن  ترواحم  ِنسُح  بدا و  لقع و  دـیدب ، دـناوخ و  شیپ  ار  وا  کلم  دـنتفگب ، کلم  شیپ 

.وا هب  دش  ِسنأتسم  درک و 

اب ار  وت  ناشیا  هک  نادنز  رد  يا  هتشادزاب  ار  درم  ود  هک  مدینش  کلملا ! اهُّیَا  تفگ :  زور  کی 

عنم ارم  مشخ  هک  هن  تفگ :  دـنیوگ ؟ یم  هچ  دوخ  ات  يدینـش  ناـشیا  نخـس  تفگ :  .يرآ  تفگ :  .دـندرک  یم  توعد  رگید  ینید 
ار ناشیا  ناوخب  ینیب  باوص  رگا  تفگ :  .نیا  زا  درک 

.دنیوگ یم  هچ  ات  ونشب  ناشنخس  دنا و  نامدرم  هچ  ات  رگنب 

تفگ .یسیع  میا  يادخ  لوسر  نالوسر  ام  دنتفگ :  يا ؟ هک  امش  ار :  ناشیا  تفگ  نوعمش  .دناوخب  ار  ناشیا  داتـسرف و  سک  کلم 
ار کلم  نیا  ات  میا  هدمآ  دنتفگ :  يا ؟ هدمآ  ار  راک  هچ  : 

میناوخ يادخ  تدابع  اب  دیاین   ] ّرض عفن و  ّرش و  ریخ و  ناشیا  زا  دننادن و  دنونشن و  دننیبن و  هک  دامج  یمانصا  تدابع  زا  ار  وا  موق  و 
(1) دیُری ام  ُمُکحی  ُءاشَی ...  ام  ُلَعْفَی  تسوا ، هب  ّرض ] عفن و  ّرش و  ریخ و  هک  اناوت  اناد و  اونش و  انیب و 

هّللا ِنْذاـِب  یـضرملا  ُءافِـش  صربـالا و  همکـالا و  ُءاربا  یلب ، دـنتفگ :  يراد ؟ یتلـالد  یتـیآ و  يوـگ  یم  هک  نیا  رب  تـفگ :  نوـعمش 
یلاعت يادخ  ات  دندرک  اعد  ناشیا  هدش ، وا  یناشیپ  نوچمه  شیامـشچ   (3) نیعلا سومطم  دندروایب  ار  یکدوک  ات  دومرفب  کلم  (2)
هقَدَـح یلاعت  يادـخ  نامرف  هب  لاح  رد  دـنداهن ؛ وا  ياهمـشچ  رد  دـنتفرگرب و  لگ  زا   (4) قدـنب ود  ناشیا  تفاکـشب ، وا  مشچ  ياج 

ناهج دش و  انیب  وا  ات  داهن  وا  رد  عاعش  ییانیب و  یلاعت  يادخ  تشگ و 

ات دـننَکب  نیا  زا  رتشیب  ای  نیا  دـننام  ات  هاوخرد  دوخ  نایادـخ  زا  زین  وت  کلملااهیا ! تفگ :  نوعمـش  .دـنامورف  بّجعتب  کـلم  .دـیدب 
چیه زا  ارم  تفگ :  ار  نوعمش  وا  .دشاب  ار  وت  هبلغ  تسد و 

ص:280

..دهد یم  نامرف  دنک  هدارا  هچ  نآ  هب  .دنک و  یم  دهاوخب  هچنآ  ادخ  هدئام  هروس  هیآ 1  نارمع و  لآ  هروس  هیآ 40  زا  یشخب  - 1
.لاعتم دنوادخ  نذا  هب  اهضیرم  نداد  افش  سیپ و  دازردام و  روک  نداد  افش  - 2

.تسین وا  رد  ییانیب  رثا  هک  یسک  نیعلا :  سومطم  - 3
.تسا فورعم  هک  قدنف  هویم  نیلگ :  هلولگ  قدُنب :  - 4
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امـش يادخ  رگا  تفگ :  کلم  هگنآ  .دـنکن  تّرـضم  تعفنم و  دونـشن و  دـنیبن و  هک  تسا  يدامج  نم  يادـخ  تسین ، هدیـشوپ  ّرس 
.میرآ نامیا  امش  هب  وا و  هب  ام  دنک  هدنز  هدرم  ات  دناوت 

نفد ار  وا  تسا و  هدرم  یناـقهد  رـسپ  اـت  تسا  زور  تفه  زورما  تفگ :  کـلم  .تسا  رداـق  زیچ  همه  رب  اـم  يادـخ  دـنتفگ :  ناـشیا 
امش هب  ام  ینک  هدنز  ار  وا  رگا  شردپ ، راظتنا  َهب  دنا  هدرکن 

و اراکـشآ ، دندرک  اعد  ناشیا  .هدینادرگب  يوب  دوب و  هتـشگب  دوخ  لاح  زا  دندروایب  .دنرایب  ات  يامرفب  تساور  دنتفگ :  .میرآ  نامیا 
رب .درک  هدنز  ار  وا  یلاعت  يادخ  ّرس ، رد  نوعمش 

تفه رد  ارم  ما  هدرمب  ات  تسا  زور  تفه  زورما  نم  هک  يرآ  ناـمیا  يادـخ  هب  يادـخ و  زا  یـسرتب  موق ! اـی  تفگ :  تساـخ و  ياـپ 
یم تعافـش  هس  ره  نانیا  يارب  هک  مدید  ار  ییانرب  دـنداشگرب  نامـسآ  ياهرد  مدوب و  كرـشم  هک  نآ  يارب  دـندرب  شتآ  زا  يداو 

رد نخس  نیا  .یسیع   (2) نایراوح زا  دنا  يراوحوذ  یسیع و  ّیصو  تسا   (1) راغص نوعمش  نیا  تفگ :  دنا ؟ هک  نانیا  دنتفگ :  درک 
.وا رکشل  زا  رایسب  یعمج  دروآ و  نامیا  وا  درک و  توعد  ار  کلم  منوعمش و  نم  تفگب :  لاح  نآ  دنع  نوعمش  .تفرگ  کلم 

ادخ نامرف  نداهن  ندرگ 

(3) ادخ نامرف  نداهن  ندرگ 

ات یتساوخ  میهاربا  هک  تقو  ره  هّکم ؛ هب  رجاه  لیعامسا و  دوب و  ماش  هب  مالّسلا -  هیلع  میهاربا -  تفگ :  راّیس  نب  قحـسا  نب  دّمحم 
يدروآ  (4) یقاُرب يدمآ و  لیربج  دنیبب ؛ ار  لیعامسا 

باوخ نیا  هک  تقو  نیا  .يدـمآ  ماش  اب   (6) رگید زامن  (5) و  يدرک هلولیق  هّکم  هب  و  ماش ، زا  یتفرب  دادماب  یتسـشن و  رب  میهاربا  هک 
یم دیما  نآ  وا  هک  هدیـسر  نآ  ياج  هب  هدش و   (7) عِرْعرَتُم تفای  ار  وا  دیدب  ار  لیعامـسا  و  دمآ ، هّکم  هب  تسـشن و  رب  تداع  رب  دید 

ینسر يدراک و   (8) ارـسپ تفگ :  ار  وا  .تامرح  میظعت  ّجـح و  ناکرا  تماقا  يادـخ و  هناخ  ترامع  هب  دـنک  مایق  هک  نآ  زا  تشاد 
و د ]  ] راک لیعامسا  .مینَک  مزیه  يا  هراپ  هک  دشاب  میور ؛ رد  اههوک  نیا  نایم  هب  ات  رادرب 

ص:281

.تسا هدمآافص  نوعمش  اه  هخسن  یخرب  رد  - 1
.ناتسوپ دیپس  نارزاگ ، مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  نارای  نایراوح :  - 2

 . ص 215 ج 16 ،  - 3
.دش راوس  نآ  رب  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  قح  هک  تسا  هدوب  یبکرم  قاُرب :  - 4

.رهظ زا  شیپ  تحارتسا  باوخ و  هلولیق :  - 5
.رصع زامن  رگید =  زامن  - 6
.هدنلاب هدنبنج و  ْعِرْعَِرتُم :  - 7
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.تسا هدمآ  ار  رسپ  اه  هخسن  یضعب  رد  ارسپ ؛  - 8
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هب  : (2) اردپ تفگ  هگنآ   (1) ًهمارک ًهزازع و  لیعامسا  .تفگب  لیعامـسا  اب  باوخ  میهاربا  دندیـسر ، دصقم  هب  نوچ  .تشادرب  نسر 
نم نوخ  ات  شک  مهرد  نم  زا  هماج  يرآ و  ياج  هب  یبجاوب  یلاعت  يادخ  نامرف  ات  منکن  بارطضا  ات  راوتسا  دنبب  نم  ياپ  نسر  نیا 

شوپ نم  رد  دوخ  نهاریپ  نیا  .دوش و  لد  روجنر  دنیبب  مردام  ای  نتسش ؛ دیابب  ار  وت  هک  دوشن  وت  هماج  رب 

میظع گرم  تّدش  هک  دوش  ناسآ  نم  رب  گرم  ات  نارب  کبس  نم  يولگ  رب  دراک  .دیآ و  ناسآ  نم  رب  مهدب و  ناج  وت ]  ] يوب رد  ات 
ره هک  دـنک ، شومارف  يا  هراپ  ارم  دـشاب  ات  ورم  مردام  شیپ  اب  .نک و  فّقوت  ارحـص  نیا  رد  بشما  کـی  ندرک  یناوتب  رگا  تسا و 

تشذگرب زور  ود  هب  هچ 

يَِرب وا  َِرب  نم  نهاریپ  نیا  ینک و  مالس  نم  زا  ار  وا  يوش  مردام  کیدزن  اب  نوچ  .تشگ و  نهک 

.منک نینچمه  تفگ :  مالّسلا -  هیلع  میهاربا -  .دراد  یم  نم  راگدای  هب  ات 

.يادخ نامرف  رب  ارم  وت  يرای  کین  هّللا ؛ ِْرمَا  یلَع  َْتنَا  ُنْوَعلا  َمِْعن  ّیُنب  ای  تفگ :  هگنآ 

زاوآ تشپ  سپ  زا  دنارب ، وا  ْقلَح  رب  ات  دروآرب  دراک  داهن و  نیمز  رب  وا  يور  دیناباوخب و  ار  لیعامسا  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  هگنآ 
.درکن راـک  دراـک  اـت  دزب  وا  قـلح  رب  سم  زا   (4) يا هحیفـص  یلاعت  يادخ  تفگ :  يّدُـس  (3)« ایؤّرلا َتقَّدَص  ْدَـق  ُمیهاربا  ای   : » دـمآ

ار لیعامـسا  هک  دمآ  تیاور  رگید  هب  .دنگفیب و  تسد  زا  دراک   (5) تراجـض زا  دیرب ، یمن  چیه  دیلام  یم  دراک  میهاربا  هک  نادنچ 
رب ات  تساوخ  یم  دراک  يانزیت  هک  نادنچ  داهن  وا  يافق  رب  دراک  دنگف و  يور  رب 

.ایؤرلا تقَّدص  دق  دمآ :  ادن  دنامرف ، بجعت  نآ  زا  وا  .دیدرگرب  یم  دراک  دلام ، وا 

کش رب  یتدابع  زا  تسا  رتهب  نیقی  رب  یباوخ 

(6) کش رب  یتدابع  زا  تسا  رتهب  نیقی  رب  یباوخ 

ییارس زا  تفگ :  دوب  وا  اب  ربنق  تشذگ و  یم  هفوک  ياهیوک  یضعب  رد  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک :  تسا  ربخ  رد 
هیلع نینمؤـملاریما -  تفگ :  ربـنق  هیـآلا -   - (7)« ًامئاق ًادِـجاس َو  لیّللا  َءاـن  ٌِتناـق  َوُه  ْنَّمَا   : » دـناوخ یم  یـسک  هک  دـمآ  یم  يزاوآ 

مداتسیاب نم  تشذگب و  مالّسلا - 

ص:282

.يراوگرزب تردق و  تّزع و  اب  - 1
.تسا هدمآ  ار  ردپ  اه  هخسن  یضعب  اردپ ؛ - 2

(. تاّفاص هروس  هیآ 105  زا  یشخب  [ ) میهاربا يا  ار [  باوخ  يدرکب  تسار  - 3
.نهپ هغیت  نهپ ، حول  هحیفص :  - 4

.یمارآ یب  یلدگنت و  تراجض :  - 5
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دسرت و یم   ] تسا هداتسیا  ای  دنک و  یم  هدجـس  هتـسویپ  لاعتم ] راگدرورپ  ربارب  رد  و   ] بش تاظحل  رد  تسا  نتورف  هک  نآ  ایآ  - 7

هیآ 9. رمز 39  هروس  دراد ] قح  تمحر  دیما 
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َنِم ٍءْدَـه  ِیف  ٌنیِزَح  ٌتوص  نینمؤملاریما ! ای  متفگ :  اج ؟ نآ  يدـنامزاب  ارچ  ربنق ! ای  تفگ :  داد و  زاوآ  مدرک ، زاـب  شوگ  یتعاـس و 
یباوخ هک  يایب  ّکَش ؛ یلَع  ٍهَدابِع  ْنِم  ٌریَخ  ٍنیقی  یلَع  ٌمَون  هک  ياـیب  تفگ :  .هتـشذگ  بش  زا  يا  هراـپ  رد  نیزح  تسا  يزاوآ  ِلـیَّللا 

رب .متفََرب  مدرک و  ناشن  هب  يارس  رد  .متشاد  بجع  نم  تفگ :  ربنق  .کش  رب  یتدابع  زا  دشاب  رتهب  نیقی 

! نینمؤملاریما ای  متفگ :  دوب ، یقفانم  ِنآ  زا  ییارس  مدرک ، صّحفت  متفر و  اج  نآ  زاب  زوررگد 

! دسانشن ار  دوخ  ّتیعر  هک  دشاب  یعار  هچ  تفگ :  تسیک ؟ وا  نآ  هک  یتسناد  هچ 

ادخ تمعن 

(1) ادخ تمعن 

 - نینمؤملاریما .دوب  ار  وا  هک  یجنر  زا  میدـش  یلع  نسح  تدایع  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  اـب  تفگ :  هتاـُبن  نب  غبـصا 
.هّللاءاش نا  دشاب -  نینچ  تفگ :  هّللا ِ.  ِهمعنب  ُتْحَبْصَا  تفگ :  هّللا ِ؟  ِلوُسَر  َنبا  اَی  َتْحَبْصَا  َْفیَک  تفگ :  مالسلا -  هیلع 

درک بلط  تجاح  نابناج  لهس  زا  دیاب 

(2) درک بلط  تجاح  نابناج  لهس  زا  دیاب 

نم هک  ینک  بلط  نـم  تـّما   (3) نابناج لهـس  کیدزن  تجاـح  تفگ :  مالـسلا - ]  ] هیلع لوسر  هک ، درک  تیاور  يردُـخ  دیعـسوبا 
ینالوخ سیرداوبا  .ما  هداهن  ناشیا  لد  رد  دوخ  طَخَس  نم  هک  ینکم  بلط  نالد  تخس  زا  ما و  هداهن  ناشیا  ياهلد  رد  دوخ  تمحر 

ٍعِـشاخ ٍْبلَق  َّلُک  ُّبُِحی  اهِّلُک َو  رومـالا  یف  َقفِّرلا  ُّبُِحی  ٌقیفر    َ هّللا َّنِا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک ، ءادرّدـلاوبا  زا  درک  تیاور 
ِهیَلَع ُّدُرَی  يِرْدَی  َو ال    َ هّللاُرُکْذَی الَف  ُهُّلُک  َْلیَللا  ُمانَی  ٍهال  ٍساق  ٍْبلَق  ِّلُک  ُضِْغُبی  َو    ِ هّللا ِهَعاط  یِلا  اوُعْدَـی  َْریَخلا َو  َساّنلا  ُمِّلَُعی  ٍمیحَر  ٍنیِزَح 

اب كانهودنا  مرن ، عشاخ  یلد  ره  دراد  تسود  و  اهراک ، همه  رد  دراد  تسود  ارادم  تسا ، میحر  یلاعت  يادخ  تفگ :  ْمَا ال ؛ ُهحوُر 
بش همه  لوغـشم ، يزاب  هب  تخـس  یلد  ره  دراد  نمـشد  دناوخ و  يادخ  تعاط  هب  ار  قلخ  دزومآ و  ریخ  ار  نامدرم  هک  ار  تمحر 

؟ هن ای  دنهد  وا  اب  حور  هک  دنادن  دنکن ، يادخ  رکذ  دبسخب 

ص:283

 . ص 307 ج 16 ،  - 1
 . ص 316 ج 16 ،  - 2

.تّمه دنلب  دارفا  ناگدنشخب ، نابناج :  لهس  - 3

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 408 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_283_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_283_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_283_3
http://www.ghaemiyeh.com


تسا تسار  دیوگ  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

(1) تسا تسار  دیوگ  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

 : دنتفگ و  مالسلا -  هیلع  لوسر -  راک  رد  دندز  يار  دنتـسشنب و  لهجوبا  اب  شیرق  تعامج  هک :  دنک  تیاور  يراصنا  هّللادبع  رباج 
.دیوگ ینخـس  دّمحم  نیا  اب  دورب و  ات  دناد  رحـس  تناهک و  رعـش و  ملع  هک  مییوجب  ار  يدرم  رگا  دـش   (2) سبتُلم ام  رب  دّمحم  راک 

 : تفگ هعیبر  نب  هبتُع 

.مهد ربخ  ار  امش  و  مونـشب ، وا  زا  میوگب و  وا  اب  مورب و  نم  .تسین  هدیـشوپ  چیه  نم  رب  و  مناد ، رحـس  (3) و  تناهک رعش و  ملع  نم 
رهب وت  دّمحم ! ای  تفگ :  دمآ ، لوسر  کیدزنب  دمایب و  هگنآ 

ياول ات  تسا ، تسایر  راتفگ  نیا  زا  وت  ضرغ  رگا  .دنتفگن  ناشیا  ییوگ ، یم  وت  هک  نیا  دوخ ، دادـجا  ناردـپ و  زا  يا  هن  رتهب  لاح 
و مینک ، دوخ  سیئر  مّدقم و  ار  وت  میدنبب و  وت  يارب  شیرق 

اب لام و  اب  میهاوخ  ینز  وت  يارب  ینک ، رایتخا  وت  هک  هلیبق  نآ  زا  یهاوخ  ینز  هک  تسا  نآ  ضرغ  رگا  (4)و  دنکن میدقت  وت  رب  سک 
 - لوـسر تفگ و  یم  همه  نیا  وا  .وـت   (5) باقعا وت و  يوش  رگناوت  هک  ار  وت  میهد  لام  ینادـنچ  تسا ، لاـم  ضرغ  رگا  .لاـمج و 

 ِ هّللا مِسب   : » تفگ مالسلا -  هیلع  لوسر -  تفگب ، مامت  نوچ  ات  داد  یمن  باوج  چیه  دوب ، شوماخ  مالسلا -  هیلع 

ٌداع اّماَف  هک :  دیـسر  اج  نآ  هب  اـت  نوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  ًاـّیبَرع  ًاـنآرق  ُُهتاـیا  تَلُِّصف  ٌباـتک  میحّرلا ؛ ِنمحّرلا  َنِم  ٌلـیزنت  مح ؛ میحرلا ؛ ِنمحرلا 
(6)« ِّقحلا ِْریَِغب  ِضرالا  ِیف  اوُرَبکَتساَف 

 - مالّـسلا هیلع  لوسر -  .یـشیوخ  مِحَر و  قح  هب  داد  دـنگوس  ار  وا  داـهن و  وا  تسد  رب  تسد  هَْبتُع  دیـسر ، اـج  نیا  هب  نوچ  تفگ : 
دـش و یباص  ات  دـیابن  تفر ؟ اجک  هبتُع  دـنتفگ :  ناشیا  دـشن ، شیرق  کیدزن  اب  تفر و  دوخ  هناخ  اب  تساخرب و  هبتُع  دـش ، شوماخ 

نید هب  درک  لیم 

هناخ هب  دنتساخرب و  هگنآ  .دش  هتفیرف  وا  ماعط  عمط  هب  داد ، وا  هب  یماعط  دّمحم  ای  .دّمحم 

مشخ هبتُع  تفیرفب ؟ ار  وت  دمحم  ماعط  ای  يا ؟ هدش   (7) یباص انامه  يدماین ؟ ام  کیدزن  اب  ارچ  هبتُع ! ای  دنتفگ :  ار  وا  دـندمآ ، هبتع 
یمالک هب  داد  باوج  ارم  نینچ ، متفگ  یلـصف  وا  اب  مدـش  وا  کیدزنب  نم  نکل  و  تسا ، رتشیب  امـش  لام  زا  نم  لاـم  تفگ :  تفرگ ،

تسا رعش  هن  هک 

ص:284
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.هبتشم هدیشوپ و  سبتُلم :  - 2

.يریگلاف ییوگ و  بیغ  تناهک :  - 3
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.دیوجن یشیپ  دنکن :  میدقت  - 4
.ناگدنزرف بِقَع -  عمج  باقعا  - 5

 . 3 و 15  ، 2 تایآ 1 ،  تلُِّصف 41  هروس  - 6
.هتخابلد هتفیش و  هتفیرف و  یباص :  - 7
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ناشیا رب  اج  نآ  دناوخزاب  دوب  هدناوخ  وا  رب  تلُّصف ] تروس =[  نیا  زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هچنآ  رحـس ، هن  تسا و  تناهک  هن  و 
.دوب هدناوخ  هک  اج  نآ  هب  ات 

زا یباذع  هک  مدیـسرت  دیوگ ؛ تسار  دیوگ  هچره  دّمحم  هک  متـسناد  مداهن و  شتـسد  رب  تسد  نم  دیـسر ، اج  نآ  هب  نوچ  تفگ : 
.دیآورف امش  ام و  هب  نامسآ 

سُفْنَا قافآ و 

(1) سُْفنَا قافآ و 

نآ هک  تسا  یتایآ  سْفَن  رد  تسا و  یتایآ  قافآ  رد  ار  وا  مِهِسُْفنَا ؛ ِیف  ِقافآلا َو  ِیف  اِنتایا  مِهیُرنَس  هلوق :  یف  دنتفگ   (2) تراشا لها 
نیا تسا و  دامج  نآ  هچ  يربُک ؛ ملاع  نیا  تسا و  يرغـص  ملاع  نآ  دـنتفگ :  املع  یـضعب  يرغُـص و  ملاع  نیا  تسا و  يربُک  َملاع 

رّکفت نیا  رد  هاگ  يریگ و  تربع  نآ  زا  ینک و  رظن  نآ  رد  هاگ  وت  ات  تسین  اج  نآ  هک  تسا  یناعم  اج  نیا  و  ّیح ،

رتلهـس زا  ار  وـت  ینک  رظن  هک  نآ  زا  یکی  ره  رد  هک  یتاـنّیب  سفنا  رد  ددرگ و  ادـیپ  یتاـیآ  تقاـفآ  رد  يوـش ؛ رّکذـتم  وُدـَب  ینک و 
ِسُْفنَالا ِیف  ٌرَمَق َو  ٌسمَش َو  قافآلا  یف  .دناسر و  ودب  یقیرط 

ٌبیاصَم ِسُفنالا  یف  و  ٌمویغ ، ٌبیاحَس و  ِقافآلا  یف  ، (4) ٌمولع ٌبیاجع و  سفنالا  یف  ٌموجن و  ٌبکاوک و  قافآلا  یف  ، (3) ٌرِکف ٌّسِح و 
(7)؛ ٌراطوَا ٌجـئاوَح و  سفنالا  یف  ٌراطمَا و  ٌجولث و  قاـفآلا  یف  ، (6) ٌهَفِجاو ٌقوُرُع  ِسُفنالا  یف  ٌهفِطاخ َو  ٌقوُُرب  قاـفآلا  یف  (5) ؛ ٌمومُغ َو 

ٌنویع ِقافآلا  یف  ، (9) ٌهخـسار ٌلامآ  ِسفنالا  یف  ٌهخماش و  لابج  قاـفآلا  یف  ، (8) هباسنُم ٌحاورا  ِسُفنَالا  یف  َهباّبَه و  ٌحاـیِر  قاـفآلا  یف 
ِسُْفنَالا یف  راجشا و  ٌلیخن و  قافآلا  یف   (10) ٌهعِماد ٌنویع  ِسُفنالا  یف  ٌهِعبان و 
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.دنشاب یم  هفّوصتم  نافراع و  روظنم  تراشا :  لها  - 2

.تسا هشیدنا  ّسح و  اهناج  اهنت و  رد  تسا و  هام  دیشروخ و  ناهج  قافآ  رد  - 3
.تساهشناد اه و  یتفگش  اهناج  رد  تسا  ینامسآ  تارک  ناگراتس و  اهقفا  رد  - 4
.تسا ناهُدنَا  اه و  تبیصم  اهناج  رد  فیطل و  میخض و  ياهربا  اهقفا  رد  - 5

.هدنزرل ناساره و  برطضم و  ییاه  هشیر  گر و  اهنت  رد  هدنرذگ و  ابر و  مشچ  ياهقرب  ناهج  قافآ  رد  - 6
.اهتجاح تساهزاین و  اه  سفن  رد  اهناراب و  تساهفرب و  ناهج  ياه  هنارک  رد  - 7

.هدنباتش تسا  ییاه  حور  اهنت  رد  هدنزو و  تسا  ییاهداب  قافآ  رد  - 8
.راوتسا رادیاپ و  راد و  هشیر  تسا  ییاهوزرآ  اهسفن  رد  هدنزارفرس و  ییاههوک  قافآ  رد  - 9

.نایرگ هدنزیر و  کشا  ییاه  مشچ  اهسفن  اهنت و  رد  ناشوج و  تسا  ییاه  همشچ  قافآ  رد  - 10
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رهاوظ و سفنالا  یف  نداـعم و  رهاوج و  قاـفآلا  یف  ، (2) ٌروُدُـص ٌروُُحن َو  سفنالا  یف  ٌروُُصق و  ٌرود و  قاـفآلا  یف  ، (1) راشبَا ٌروعش و 
یف ، (5) ءاخـس ٌلخب و  سفنالا  یف  ءاخر و  ٌهّدش و  قافآلا  یف   (4) تابث ٌعوشخ و  سفنالا  یف  ٌتابن و  ٌعورز و  قاـفآلا  یف  ، (3) نطاوب

قافآلا یف  ، (7) ٌْدبَع ٌّرُح و  ِسُْفنَالا  یف  ٌدَرب و  ٌّرَح و  قافآلا  یف  ، (6) ٌفیرش ٌعیضو و  سفنالا  یف  ٌفیرخ و  عیبر و  قافآلا 

...تسه یتمالع  یتلالد و  یتیآ و  وا  رد  هک  نک  رظن  یهاوخ  هچ  ره  رد  هلمج  نیا  زا  (8) ٌلین ٌلیَم و  سفنالا  یف  ٌلیل و  ٌلیَس و 

ٌهَیآ َُهل  یَش ٍء  ِّلُک  یف  َو 

(9) ٌدِحاو ُهَّنَا  یلَع  ُّلُدَت 

َفَرَع دَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  هک :  دناسر  ّقح  هب  ار  وت  یسانشب  ار  دوخ  ات  رگن  دوخ  رد  لوا 

.یسانشب ّتیبوبر  هب  ار  قح  ات  سانشب  ّتیدوبع  هب  ار  دوخ  ُهَّبَر : 

یلئد دوسالاوبا  هب  هیواعم  هیده 

(10) یلئد دوسالاوبا  هب  هیواعم  هیده 

ار نینمؤـملاریما  هـک  نآ  زا  سپ  دـنتفگ ؛ یلئدـلا  دوسـالاوبا  ار  وا  ناـیلاوم ، زا  دوـب   (11) ییـالوم ار ] مالـسلا  هـیلع  یلع  ینعی   ] ار وا 
یتسود زا  هک  دشاب  دنک ، تلامتسا  ار  وا  ات  تساوخ  هیواعم  دنتشکب ،

عاوـنا ار  وا  داتـسرف  يا  هیدـه  زور  کـی  ار ، وا  يداتـسرف  يزیچ  يدرک و  یفطل  يّرب و  يا و  هـفحت  یتـقو  ره  ار  وا  دـنادرگرب ، یلع 
جنپ دوسالاوبا ، تشاد  کچوک  یکرتخد  دوب ، نارفعز  هب  دهـش  اج  نآ  رد  .دنداهنب  دـندرب و  دوسالاوبا  هناخ  هب  نوچ  .وا  رد  اهاولح 

.تسا رهز  هک  نگفیب  كرتخد ! يا  تفگ :  ار  وا  ردپ  .داهن  نهد  رد  تفرگرب و  يا  هراپ  نآ  زا  دیودب و  هلاس ، شش 

ص:286

.تساهرورس اهیهاگآ و  اه  سفن  رد  تسا و  رگید  ياهتخرد  امرخ و  ياهتخرد  قافآ  رد  - 1
.تساه هنیس  اههاگولگ و  اهناج  اهنت و  رد  تساهرصق و  اه و  هناخ  قافآ  رد  - 2
.تساه نطاب  اهرهاظ و  اهسفن  رد  تسا و  نداعم  یتمیق و  ياهگنس  قافآ  رد  - 3

.تسا يرادیاپ  ینتورف و  عوشخ و  اهسفن  رد  تسا و  ناهایگ  شیور  اهتشک و  عرز و  قافآ  رد  - 4
.تسا یتسد  هداشگ  یتفز و  یگنت و  لخب و  اهسفن  رد  تسا و  یناسآ  تّدش و  قافآ  رد  - 5

.تسا فرش  يدنلب و  یتسپ و  اهسفن  رد  زیئاپ  تسا و  راهب  قافآ  رد  - 6
.هدنب تسا و  دازآ  اهسفن  رد  امرس و  تسامرگ و  اهقفا  رد  - 7

.ششخب تسا و  ششک  زین  یمدآ  ياهسفن  رد  بش  تسا و  لیس  قافآ  رد  - 8
.دراد تلالد  وا  ّتینادحو  رب  هک  تسا  يا  هناشن  تاقولخم  تادوجوم و  زا  يزیچ  ره  رد  - 9
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رد هچنآ  كرتخد  .دـنادرگرب  تیب  لها  یتسود  زا  ار  ام  ات  اـم  هب   ] تسا هداتـسرف   (1) دنه رـسپ  هک  یناد  یمن  تفگ :  ارچ ؟ تـفگ : 
(2) ...رَّهَطُملا ِدِّیَسلا  ِنَع  رَفعَزُملا  ِدْهَشلِاب  انُعَدخَتَا  تفگ :  یم  تخادنیب و  تشاد ] نهد 

فیاط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رفس 

(3) فیاط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رفس 

تساخرب و .دـنامب  رواـی  راـی و  یب  هّکم  رد  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  دـش ، يدزیا  تمحر  راوج  اـب  هیلع ] هّللا  همحر   ] بلاـطوبا نوچ 
هب مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  تفگ :  یظَرُقلا  بعَک  نب  دـمحم  .شیرق  رب  دـنک  ترـصن  بلط  فیقث  زا  اـت  داـهن  فیاـط  هب  يور 

ینز ریَمُع و  نب  ورْمَع و  ونب  بیبح  دوعـسم و  لیل و  ایدبع  ردارب :  هس  دندوب ، سیئر  هس  ناشیا  دـمآ و  ناشیا  عمج  هب  دیـسر ، فیاط 
ات ما  هدمآ  امش  هب  هّکم  زا  نم  تفگ :  دناوخ و  يادخ  اب  ار  ناشیا  تسـشنب و  ناشیا  َِرب  .حمُج  ینب  زا  دوب  ناشیا  زا  یکی  نز  .یـشرق 

هتخیوآ هبعک  هناخ  ِرَد  هب  وا  هک :  داد  نینچ  باوج  ناشیا  زا  یکی  اّما  .شیرق  رب  یشاب  نم  رای  مالسا و  رب  ینک  ترصن  ارم 

يادخ هک :  داد  نیا  باوج  يرگید  .يربماغیپ و  هب  تسا  هداتسرف  ار  وت  یلاعت  يادخ  رگا  داب 

وت لاح  هک :  داد  نیا  باوج  رگیدس  اّما  و  ار ، وت  زج  يداتسرف  يربماغیپ  هب  هک  تفاین  ار  سک 

نخـس وت  اب  ار  اـم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وت  تلزنم  ییوگتـسار ، رگا  .نزغورد  اـی  يرگیتسار  يوعد  نیا  رد  اـی  تسین ؛  نوریب  ود  زا 
َِرب زا  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .مییوگ  نخـس  وت  اـب  هک  دـشابن  اور  ار  اـم  ینزغورد ، رگا  .ندرک و  باوج  لاؤس و  نتفگ و   (4) دهاش

نم رب  نم  موق  ات  ییوگم  سک  اب  يراد و  هدیشوپ  نم  رب  لاح  نیا  ینکب ، راک  کی  نونکا  تفگ :  ، (5) سیآ تساخرب  ناشیا 

وا لابند  هب  ار  ناکدوک  ناهیفس و  دندرک و  اشفا  نخُس  نیا  دندرکن و  تباجا  .دنوشن  رتریلد 

اب ار  وا  ات  تهافس  نتخادنا و  گنس  هب  وا  يافق  رد  دندروآرب و  وا  هب  گناب  ات  دنداهن  رد 

.دندوب رضاح  اج  نآ  ناشیا  و  هعیبر -  نارسپ  هبیش -  هبتُع و  ِنآ  زا   (7) دنتخیپ  (6) یتسب راوید 

ص:287

.تسا هیواعم  ردام  نایفسوبا و  نز  دنه :  - 1
؟ یبیرفب يرادزاب و  نام  هزیکاپ  راوگرزب و  ياقآ  زا  نارفعز  هب  هتخیمآ  لسع  اب  ار  ام  یهاوخ  یم  ایآ  - 2
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.دیاش دهاش /  - 4

.دیما ان  سویأم ، سیآ :  - 5
.دشاب هدش  روصحم  راوید  زا  هک  ییاج  تسبراوید :  - 6

.دندنار دندناچیپ و  - 7
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هچنآ دندید  یم  دندیرگن و  یم  هبیش  هبتع و  تسـشنب و  اج  نآ  دمآ و  یتخرد  هیاس  هب  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .دنتـشگزاب  ناهیفس 
نآ هعیبر  نارسپ  نوچ  ...دنتفگ  یم  دندرک و  یم  ناهیفس 

دروآ لوسر  شیپ  روگنا  نآ  دمایب و  ساّدَع  وا  مان  دوب  هداتـسیا  ناشیا  شیپ  اسرت  یمالغ  .ار  ناشیا  دیبنجب  یـشیوخ  مِحَر و  دندید ،
لها هک  تسا  یتملک  نیا  تفگ :  ساّدَع  .دروخ  یم  روگنا  نآ  زا  درک و  تسد  هّللا و  مسب  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .داهنب  و 

نم تفگ :  تسیچ ؟ وت  نید  يرهش و  مادک  زا  وت  تفگ :  ار  وا  مالسلا -  هیلع  لوسر -  .دنیوگن  رهش  نیا 

، حلاص درم  نآ  رهش  لها  زا  تفگ ]  - ] مالسلا هیلع  لوسر -  .يونین  لها  زا  مااسرت  يدرم 

ردارب وا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  یسانش ؟ هچ  ُسنوی  وت  تفگ :  مالغ  یّتَم ؟ نب  سنوی 

لوسر يور  رد  مالغ  .ناهج  نیا  لها  هب  ما  يادخ  ربماغیپ  نم  دوب و  يادخ  ربماغیپ  دوب و  نم 

ناشیا .داد و  یم  وا  ياپ  رب  هسوب  داتف و  وا  ياپ  رد  تخانشب ، وا  يامیس  رد  وا  قدص  دیرگن ،

کیدزن اب  مالغ  نوچ  .دروآ  نایز  هب  ار  تمالغ  َکیلَع ؛ ُهَدَْـسفَا  دَـقَف  َکُمالُغ  اـّما  تفگ :  رگید  اـب  یکی  دـندرک ، یم  هاـگن  رود  زا 
ناربماغیپ ّالا  هک  يزیچ  هب  داد  ربخ  ارم  وا  تسا و  يادخ  ربماغیپ  وا  يدّیس ! ای  تفگ :  مالغ  وت ؟ اب  تفگ  یم  هچ  دنتفگ :  دش ، ناشیا 

دیدرگزاب و فیاط  زا  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هگنآ  .تسوا  نید  زا  َهب  وت  نید  هک  راد  هاگن  دوخ  نید  ورب  مالغ ! ای  دنتفگ :  .دـننادن 
.داهن هّکم  هب  يور 

هرجش تعیب  ناوضر -  تعیب 

(1) هرجش تعیب  ناوضر -  تعیب 

وت اب  نوچ  نانمؤم  زا  یلاعت  يادخ  دـش  یـضار  تفگ :  یلاعت  قح  ، (2)« ِهرَجَشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاُبی  ِْذا  َنینِمؤملا  ِنَع    ُ هّللا َیِـضَر  ْدََقل  »
.تخرد ریز  رد  دندرک  تعیب 

زا ار  يدرم  دـمآ  دورف  هّیبیدـح  هب  نوچ  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  هک :  دوـب  نآ  تعیب  نیا  ببـس  و  دوـب ،  (3) هرُمَـس تخرد  دنتفگ : 
فارشا ات  هّکم  هب  هّیما  نب  شارِخ  وا  مان  داتسرفب  هعازُخ 

بلعث ار  نآ  هک  يرتش  داد  وا  هب  دوخ  رتش  هّکم و  هب  دیآ  یم  راک  هچ  هب  وا  هک  دیوگب  ار  شیرق 

نتشک دنتساوخب  ار  وا  دندرکب و  یپ  ار  شرتش  درازگب  ماغیپ  دمایب و  نوچ  .دندناوخ  یم 
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 . هیآ 18 حتف 48  هروس  - 2
.نالیغم تخرد  هرُمَس :  تخرد  - 3
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 : تفگ دناوخب و  ار  رمع  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  .تفر  هچنآ  زا  داد  ربخ  ار  لوسر  تشگزاب و  وا  ار ، وا  دندرک  تیامح   (1) شیباحا
تفگ رمع  .میآ  یم  هناخ  نیا  فاوط  هب  میآ ، یم  گنج  هب  هن  نم  هک  نداد  ماغیپ  نم  زا  ار  شیرق  فارشا  نتفر و  دیاب  هّکم  هب  ار  وت 

يرصان هّکم  هب  ارم  : 

هک دشاب  دـنا ، ناشیوخ  هّکم  رد  هک  ار  وا  هک  یتسرفب  ار  نامثع  رگا  اّما  نتفر ، مراین  نم  تسین ، سک  اج  نآ  ّيدـع  ینب  زا  و  تسین ،
هیلع لوسر -  .دننکن  رگید  یباطخ  وا  اب  ناشیا  تمرح  هب 

دیسر هّکم  کیدزنب  نوچ  .تفرب  نامثع  داد و  ودب  ماغیپ  نیا  دناوخب و  ار  نامثع  مالّسلا - 

نامثع دمآ و  ورف  بسا  زا  دوب  راوس  نابا  و  دوب -  يوما  وا  و  دید -  ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  نابا 

.تسوا تیامح  رد  ناـمثع  هک  دـننادب  اـت  درک  نآ  يارب  نیا  دـنتفر و  هّکم  رد  تسـشن و  رب  فیدرب  ناـمثع  سپ  زا  وا  دـناشنرب و  ار 
وت رگا  اّما  دـیآ  اج  نیا  وا  ات  مینکن  اهر  اـم  تسین و  راـک  اـج  نیا  ار  دّـمحم  میدینـش  دـنتفگ :  ناـشیا  درازگب ، لوسر  ماـغیپ  ناـمثع 

شیاـهر ددرگزاـب ، اـت  تساوخ  نوچ  .منکن  فاوط  لوسر  زا  شیپ  نم  تفگ :  .نکب  فاوـط  ورب و  ینک  هناـخ  فاوـط  اـت  یهاوـخ 
.ار وا   (2) دنتفرگزاب دندرکن و 

تخرد و نآ  ریز  رد  درک  عمج  ار  هباحـص  دـنا  هتـشکب  ار  نامثع  هک  درب  نامگ  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  دـمآ  یم  رید  ناـمثع  نوچ 
َّجَـشَالا نب  ْریَُکب  .تسا  گرم  تعیب  نیا  دـنتفگ :  یم  مدرم  .دـنیوگ  هرجـشلا  هعیب  دـنیوگ و  ناوـضرلا  هعیب  ار  نیا  درک و  هزاـت  تعیب 

.یناوت هک  ینک  نآ  رب  تعیب  هن ، تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  ینک ؟ گرم  رب  تعیب  تفگ : 

مدز و یم  داـب  ار  لوسر  هتفرگ و  تسد  رد  تخرد  نآ  زا  یخاـش  مدوـب و  هداتـسا  لوـسر  رـسالاب  رب  نم  تفگ :  لـقعَم  نب  هّللادـبع 
هلمج تفگ :  یم  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  .يزیرگن  هک  منک  یم  نآ  رب  تـعیب  تـفگ :  یم  مدرم و  زا  تـفرگ  یم  تـعیب  لوـسر 

هک سک  لوا  .درکن  تعیب  درک و  ناهنپ  رتش  سپ  رد  ار  دوخ  دوب ، قفانم  وا  هک  سیق  نب  ّدج  ّالا  دندرکب  تعیب  نارضاح 

.دنا هتشکن  ار  نامثع  هک  دیسرب  ربخ  تفگ :  هگنآ  .بهو  نب  ن ]  ] انسوبا وا  مان  يدسا ، دوب  يدرم  درک  تعیب 

، دندوب درم  دصناپ  رازه و  تفگ :  هداتق  دـندوب ، درم  دصـشش  رازه و  تفگ :  یفوَا  یبَا  هّللادـبع  دـندرک :  فالخ  ناشیا  ددـع  رد  و 
جنپ تسیب و  دصناپ و  رازه و  تفگ :  سابع  هّللادبع 

ص:289

.دندروخ مسق  مه  اب  هّکم  دورف  رد  تسا  یهوک  هک  سنج  هوک  تحت  رد  هک  شیرق  زا  یهورگ  شیباحَا :  - 1
.دندرک فیقوت  دنتشادزاب و  دنتفرگزاب :  - 2
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هب تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوـسر -  هک  درک  تیاور  هّللادـبع  نب  رباـج  .دـندوب  درم  دـصراهچ  رازه و  دـنتفگ :  نارگید  دـندوب ، درم 
.دندرک تعیب  تخرد  ریز  رد  هک  نانآ  زا  دورن  خزود 

دینکم رواب  ار  قساف  ربخ 

(1) دینکم رواب  ار  قساف  ربخ 

هبقُع نب  دیلو  رد  تیآ  دنیوگ ] ، ] (2)« ٍأَبَِنب ٌقِساف  مُکَئاج  ْنِا  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَا  ای   : » هیآ لیذ  رد 

.دناتـسب و هقدص  ناشیا  زا  ات  رازراک  هعقو  زا  دـعب  داتـسرف  قلطـصملا  ینب  هب  ار  وا  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دـمآ  طیَعُم  یبا ]  ] نبا
ار وا  موق  نوچ  .دوب  یتوادع  ّتیلهاج  رد  ناشیا  نایم 

زا دیـسرتب  تشک ، دنهاوخب  ار  وا  ناشیا  هک  درب  نامگ  وا  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  نامرف  میظعت  يارب  دـندمآ  وا  لابقتـسا  هب  دـندیدب 
لوسر .تشک  دنتساوخب  ارم  دندادن  هقدص  دندش و  دترم  قلطصملا  ینب  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  هّللا  لوسر  کیدزن  اب  ناشیا و 

هب ام  دـمایب ، وت  لوسر  هّللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ :  دـندمایب و  ناـشیا  .دور  ناـشیا  يازغ  هب  هک  درک  مزع  دـمآ و  مشخ  مالـسلا -  هیلع  - 
هک دیابن  میتفگ :  میدمایب ، نونکا  دوب ؟ هچ  ببس  ات  مینادن  دمآ ، سپزاب  دیدرگرب و  دیدب  ار  ام  نوچ  .میدرک  لابقتـسا  ار  وا  تمارک 

.دناتسب دیآ و  یسک  ات  تسا   (4) ّدَعُم تاقدص  و  دیآ ، دیدپ  یمشخ  رییغت و  ار  وت  نآ  زا  هک  دنک   (3) ءاهنا یتسار  فالخ  لاح 

ورب تفرگ :  ّرـس  رد  ار  وا  دناوخب و  ار  دیلو  دلاخ  ناشیا ، راک  رد  ار  وا  دوب  تمهت  ار و  ناشیا  تشادـن  رواب  مالـسلا -  هیلع  لوسر - 
یناملسم راثآ  ینیب و  مالسا  راعش  ناشیا  رب  رگا  رگنب 

اج نآ   (6) رگید زامن  دـمایب ، وا  .دـننک  نارفاک  اب  هک  نک  نآ  ناشیا  اب  دـشاب  نیا  فالخ  رگا  و  درگزاب ، ناتـسب و  ناـشیا   (5) هقدص
دتـسب و هقدص  .دـیدن  ریخ  ّالا  ناشیا  زا  دوب  اج  نآ  وا  ات  دـندرک  زامن  دـندرکب و  نتفخ  و  ماش ]  ] زامن ِگناب  تداع  رب  ناشیا  دیـسر ،

یقساف رگا  ناگدیورگ ! يا  تفگ :  درک ، رما  ار  نانمؤم  تیآ  نیا  رد  یلاعت  يادخ  ..داد  ربخ  مالسلا -  هیلع  ار -  لوسر  دمآزاب و 

یموق هب  یجنر  هک  نآ  زا  دینکم ]  ] لیجعت و  دینک ]  ] یگتسهآ اُونَّیَبَتَف  درآ  امش  هب  يربخ 

.یشاب هدرک  هچ  نآ  رب  دیوش ]  ] نامیشپ سپ  هتسنادان ، هب  یناسر 

ص:290
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 . هیآ 6 تارجح 49  هروس  - 2

.ندادربخ ءاهنِا :  - 3
.هدامآ ّدَعُم :  - 4

.تسا تاکز  روظنم  هقدص :  - 5
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تسا ناملسم  ردارب  ناملسم 

(1) تسا ناملسم  ردارب  ناملسم 

یف هیَلَع  ُلَواطَتَی  ُُهلُذْخَی َو ال  ُُهبیعَی َو ال  ُهُِملْظَی َو ال  ِِملْسُملا ال  وُخَا  ُِملْـسُملا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  هریرهوبا 
ِهِراج و ال نایبص  اِهب  َنوُجُرْخَیَف  َهَهِکافلا  هِینَِبل  يِرتْشَی  ـال  َُهل َو  َفَرغَی  ْنَا  ّـِالا  هِدـِقراتُِقب  هیذُُؤی  َـال  ِِهنْذِاـب َو  ّـالا  َحـْیرلا  ُْهنَع  ُرتْسَیَف  ناـینبلا 

دنک بیع  ار  وا  ای  دنک  ملظ  وا  رب  ات  دیابن  .تسا  ناملسم  ردارب  ناملـسم  تفگ :  .ٌلیلق  ِّالا  مُْکنِم  اوُظَفْحَی  اوُظَفِحا َو ال  اهنِم  مُهَنوُمِعُْطی 
دناـجنرن یندروخ  يوب  هب  ار  وا  وا و   (2) يروتـسد هب  رگم  دـهج  وا  رب  داب  ات  دربب  وا  رـس  يالاب  زا  راوید  ای  ناینب  ای  دـنک  اهر  ار  وا  ای 

دنرب نوریب  يارس  زا  ناشیا  و ]  ] درخ هویم  دوخ  ناکدوک  يارب  رگا  دهد و  بیـصن  ار  وا  ات  دیاب  دسر  وا  هب  وا  يوب  دزپ و  گید  نوچ 
.دنراد هاگن  مک  نم و  زا  يراد  هاگن  تیاصو  نیا  تفگ :  هگنآ  .دهد  بیصن  ار  ناشیا  دننیبب ، ناگیاسمه  ناکدوک 

تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یخرب 

(3) تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یخرب 

زاوآ میدرک  زاب  شوگ  .دـمآ  یم  ییانـشور  اـج  نآ  زا  میدیـسر ، ییارـس  رد  هب  سـسع  هب  رمع  اـب  یبش  تفگ :  فْوَع  نمحرلادـبع 
تسد رد  یحدق  میدید  ار  يدرم  میتفر  رد  .دنداشگب  رد  .میدزب  رد  ام  .یمرن  زاوآ  هب  تفگ  یم  ییانغ  ینز ، زاوآ  دمآ و  یم  يدرم 

؟ ییاج نیا  هب  وت  و  تفگ :  درم  ییاج ؟ نیا  هب  وت  نالف  ای  تفگ :  ار  وا  .تخانشب  ار  درم  رمع  .هتسشن  ینز  اب 

ای تفگ :  درم  ...تسا  بآ  تفگ :  تسیچ ؟ حدق  نآ  رد  تفگ :  .تسا  نم  لالح  وا  تفگ :  دـشاب ؟ هک  ار  وت  نز  نیا  تفگ :  رمع 
هّللا لاق  يدرک :  يادخ  یهن  باکترا  هک  یناد  نینمؤملاریما 

.درگزاب تمالس  هب  نک و  هبوت  يدرک ، سّسجت  وت  و  اوُسَّسَجَت ؟» َو ال   : » یلاعت

تبیغ

(4) تبیغ

نآ زا  ار  وا  هک  ییوگ  يزیچ  ار  یـسک  هک  نآ  تفگ :  دـشاب ؟ هچ  تبیغ  هک  دندیـسرپ  ار  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  هریرهوبا 
دشاب تبیغ  دشاب ، وا  رد  زیچ  نآ  هچ  رگا  دشاب ، تهارک 
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.هزاجا يروتسد :  - 2
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.دوب ناتُهب  دوبن  زیچ  نآ  وا  رد  رگا  و 

شک دروخ  نآ ]  ] هک تسا  يدرم  وا  دنتفگ  نارـضاح  .دیـسر  ارف  يدرم  ثیدـح  مدوب  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  اب  تفگ :  لبج  ذاعم 
تبیغ نیا  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :  .ار  درم  نآ  يدرک  تبیغ  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  دنناشن ، رب  شک  دنیـشنرب  هگنآ  دـنهد و 

رد هک  ییوگ  ناتردارب  زا  هک  نآ  هزب  ار  امش  دشاب  سب  تفگ :  دشاب ؟ وا  رد  هک  مییوگ  يزیچ  وا  رد  ام  هک  دشاب 

.دشاب وا 

تسا رتدب  انز  زا  تبیغ 

(1) تسا رتدب  انز  زا  تبیغ 

دنتفگ .تسا   (2) رتخس انز  زا  تبیغ  هک :  تفگ  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  هک  دندرک  تیاور  يردُخ  دیعسوبا  يراصنا و  هّللادبع  رباج 
هبوت رگا  تبیغ  بحاص  و  دـنک ، لوبق  وا  هبوت  یلاـعت  يادـخ  دـنک ، هبوت  اـنز  زا  یناز  هک  نآ  يارب  تفگ :  هنوگچ ؟ هّللا ! لوسر  اـی  : 

، مدرک تبیغ  ار  وت  نم  تفگ :  ار  نیریـس  نبا  یکی  دـنتفگ :  .دـنکن  وفع  ار  وا   (3) باتغم ات  دنزرماین  ار  وا  دننکن و  لوبق  وا  زا  دـنک 
.تسا هدرک  مارح  وت  رب  يادخ  هک  يزیچ  منکن  لالح  تفگ :  .نک  لالح  ارم 

دینکن رخف  ...لام  يرایسب  بسن و  هب 

(4) دینکن رخف  ...لام  يرایسب  بسن و  هب 

ْدیَُـسا نب  باّتَع  .درک  زامن  گناب  تفر و  هبعک  ماب  رب  اـت  دومرف  ار  لـِالب  داـشگب ، هّکم  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  نوچ  تفگ :  لـتاقُم 
نّذؤم ات  تفاین  ار  هایـس  غالک  نیا  زج  دّمحم  تفگ : ]  ] ماشه نب  ِثراح  و  يدیدن ، نیا  ات  تسا  هدنامن  مردپ  هک  هِّلل  دـمحلا  تفگ : 

، تفگ مرای  یمن  يزیچ  نم  تفگ :  برح  نب  نایفُس  وبا  دنادرگب ، دهاوخ  يزیچ  يادخ  رگا  تفگ :  ورمع  نب  لیَهُـس  يدرک ! دوخ 
هیلع لوسر -  .داد  ربخ  همه  زا  ار  لوسر  داتـسرف و  لیئربج  یلاعت  يادخ  .دهد  ربخ  ار  دّمحم  نامـسآ  يادـخ  مییوگ ، ام  هچ  ره  هک 

ربخ دناوخب و  ار  همه  مالسلا - 

هب دـننک و  رخف  بسن  هب  هک  نآ  زا  درک  رجز  ار  ناشیا  داتـسرف و  تیآ  نیا ]  ] یلاعت يادـخ  .دـندوب  هتفگ  هچ  نآ  زا  ار  یکی  ره  داد ،
.دنراد ریقح  ار  ناشیورد  لام  يرایسب 
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.دننک تبیغ  وا  زا  هک  یسک  باتْغُم :  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نانخس 

(1) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نانخس 

نِکل مُِکلاومَا َو  یِلا  مُکِرَوُص َو ال  یِلا  ُرُْظنَی  یلاعت ال    َ هّللا َّنِا  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  ریثک  یبا  نب  ییحی  ... 
ياهلام هب  هن  درگنن و  امـش  ياهتروص  هب  یلاعت  يادخ  ْمُکیْقتَا ؛   ِ هّللا یَلَع  مُکُمَرکَاَف  َمدآ  وَنب  ُمْتنَا  امَّنِا  ْمَُکلامْعَا َو  مُِکبُوُلق َو  یِلا  ُرُْظنَی 

يادخ َِرب  هک  تسا  نآ  يادـخ  رب  امـش  نیرتیمارگ  یمدآ ، نادـنزرف  همه  امـش ] و   ] .امـش ياهلمَع  درگنب و  وت  ياهلد  هب  نکل  و  امش ،
.دشاب رتراگزیهرپ 

تائّیس بتاک  تانسح -  بتاک 

(2) تائّیس بتاک  تانسح -  بتاک 

پچ تسد  رب  تائّیس  بتاک  دشاب و  درم  تسار ]  ] ِتسد رب  تانسح  بتاک  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  هماماوبا 
یتئّیـس نوچ  و  دـسیونب ، هد  ار  یکی  تانـسح  بتاک  دـنکب ، یتنـسح  درم  نوچ  .تائّیـس  بتاک  رب  تسا  ریما  تانـسح  بتاک  و  درم ،

.دنک يرافغتـسا  و ]  ] دوش نامیـشپ  هک  دشاب  ار  وا  نک  اهر  دیوگ :  تسار  تسد  بتاک  دـسیونب ، هک  دـهاوخ  تائیـس  بتاک  دـنکب ،
.دسیونب یکی  ار  یکی  هگنآ  تعاس ، تفه  ات  دسیونب  هک  دنکن  اهر  تعاس  ود  کی 

یلاعت قح  تمکح  رارسا  زا  يا  هشوگ 

(3) یلاعت قح  تمکح  رارسا  زا  يا  هشوگ 

راب َِکتَمْکِح ؛ ِِرئارَس  ْنِم  ًاّرِـس  ینِرَا  یهلا  یلاعت :  يادخ  اب  تاجانم  رد  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  یـسوم -  زور  کی  هک  تسا  ربخ  رد 
راهچ هد  نآ  نایم  هب  ور ، هِد  نآ  رد  تسا ، یهید  وت  رذـگ  رب  ورب  اج  نآ  زا  تفگ :  يامن ، نم  اب  وت  تمکح  رارـسا  زا  يّرـس  ایادـخ 

نآ یـسوم  یهاوخ ؟ یم  هچ  يادخ  زا  و  تسیچ ، امـش  هشیپ  راک و  ینامدرم و  هچ  امـش  هک :  وگب  نزب و  اهیارـس  نآ  ِرد  ینیب  يارس 
، تسا  (4) رزب تشک  ام  هشیپ  راک و  ناقهد ، مینامدرم  ام  دنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  دزب ، رد  لوا و  يارـس  رد  هب  دـمآ  اج 

هچ يادخ  زا  تفگ : 
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.میوش  (1) رگنوت همه  دراب  رایسب  ناراب  لاسما  رگا  .ناراب  دنتفگ :  یهاوخ ؟ یم 

رایـسب هزوک  مینارگ و  هزوک  ام  تسا ، يرگراّخف  اـم  راـک  دـنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  رگید ، يارـس  رد  دـمایب  اـج  نآ  زا 
، تفر رگید  يارـس  ِرد  هب  دـمایب  اج  نآ  زا  میدرگ ، رگنوت  ام  درابن ، ناراب  دـشاب و  رایـسب  باتفآ  لاـسما  رگا  هداـهن ، نآ و  زا  میدرک 

دروخ اه  هّلغ  نآ  ام  دیایب ، یپایپ  ياهداب  رگا  تسا ، نمرخ  رب  رایـسب  هّلغ  ار  ام   ] هک مینامدرم  ام  دنتفگ :  دینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ : 
ِدنوادخ هک  مینامدرم ] ام  دـنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  دـمآ  رگید  يارـس  رد  هب  .دـیآرب  ام  راک  مینک و  كاپ  داب  هب  مینک و 

ام دزیرب ، تخرد  زا  هدیـسران  اه  هویم  هک  دـهجن  داب  دـشاب و  نکاس  اوه  رگا  دراد ، رایـسب  راب  ام  ناتخرد  لاسما  میا و  هویم  ناـتخرد 
رگنوت

و باـتفآ ، ار  یکی  دـیاب و  یم  ناراـب  ار  یکی  تسا ، وت  رما  هب  ناـقلخ  يزور  هک  ییادـخ  يا  تفگ :  یم  تشگرب و  یـسوم  .میوـش 
وت و  هدیمرآ ، نکاس  ياوه  ار  یکی  دیاب و  یم  داب  ار  یکی 

.یناد وت  هک  نانچ  یناسر  کی  ره  هب  يزور  تحلصم  بسح  هب  یهدب و  دارم  ار  همه  دنوادخ 

تمایق يادرف  رد  ناشیورد  یهاوخداد 

(2) تمایق يادرف  رد  ناشیورد  یهاوخداد 

ایادـخراب دـنیوگ :  نارگناوت و  زا  دـننک  مّلظت  ناشیورد  تمایق  يادرف  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور  کلام  سَنَا 
لام رد  ار  ام  يداهن  وت  هک  یّقح  زا  دندادنب  ام  ّقح 

 - مالـسلا هیلع  لوسر -  هگنآ  .منک  باذـع  ار  ناشیا  منادرگ و  بّرقم  ار  امـش  هک  نم  لالج  تّزع و  هب  دـیوگ :  یلاعت  قح  ناـشیا ؛
(3)« ِموُرْحَملا ِِلئاّسِلل َو  ٌّقح  مِِهلاومَا  ِیف  َو   : » دناوخرب تیآ  نیا 

تسود کیدزن  هب 

(4) تسود کیدزن  هب 

نآ رد  .دمآ  یم  يا  هلان  اج  نآ  زا  تشذـگب  يا  هبارخ  هب  تفر  یم  تاجانم  هب  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  زور  کی  هک  تسا  ربخ  رد 
هتفخ كاخ  رس  رب  هنهرب  دید  ار  يدرم  تفر  اج 

ص:294

.رگناوت رگنوت /  - 1
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یهلا تفگ :  یم  دش  وا  کیدزنب  یـسوم  .تفگ  یم  يزیچ  هلان  نآ  رد  دـیلان و  یم  .دوب  یـشوپ  تروع  وا  رب  هتفرگ  رـس  ریز  یتشخ 
تفرب یسوم  (1) یتقاف يرقف و  ُفِْرعَت  یتَدْحَو و  یتبرُغ  يرَت 

 : تفگ يدرازگنب ، شیورد  نآ  ماغیپ  یـسوم ! اـی  تفگ :  یلاـعت  قح  ددرگرب ، اـت  تساوخ  نوچ  دینـشب  تفگب و  درکب  تاـجانم  و 
نک و مالـس  نم  زا  ار  وا  ورب  تفگ :  .تفگ  یم  هقاف  رقف و  تیاکـش  درک و  یم  تشحو  تدـحو و  تیاکح  يرتملاع  وت  ایادـخراب !

مالس تیادخ  وگب 

میوت و سیلج  نم  هک  یئن  بیرغ  وت  میوت و  سینا  نم  هک  یتسین  اهنت  وت  دیوگ :  یم  دنک و  یم 

! هّللا میلک  ای  تفگ :  شیورد  .درازگب  ماغیپ  نآ  تسشنب و  شیورد  نآ  نیلاب  رب  دمایب و  یسوم  .میوت  لیکو  نم  هک  یئن  شیورد  وت 
 - مالسلا هیلع  یسوم -  .دادب  ناج  دزب و  يا  هرعن  هگنآ  .دهد  باوج  ار  نآ  دونشب و  نم  ثیدح  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هیام  نیا  ارم 

لیئارسا ینب  نایم  اب 

نآ دمآرد  نوچ  .دنوش  لوغشم  وا  نفد  هب  دمایب  لیئارسا  ینب  فارشا  اب  مالسلا -  هیلع  یـسوم -  .دنتفاتـشب  داد ، ربخ  ار  ناشیا  دمآ و 
شگرگ اـی  درب  ورف  شنیمز  تفر ، اـجک  شیورد  نیا  ایادـخراب ! تفگ :  .دـیدنار  شیورد  تشخ و  نآ  دـید و  شوپ  تروـع  هقرخ 

نیا يرب ، یم  ام  ناتـسود  هب  هک  تساـهنامگ  هچ  نیا  دـیوگ  یم  یلاـعت  يادـخ  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا -  هیلع  لـیئربج -  دروخب !؟
تـشهب رد  شناوضر  دـنتفاین و  دـندرک و  بلط  روگ  رد  شریکن  رکنم و  تفاین و  درک و  بلط  اـیند  رد  شناطیـش  هک  دوب  یـشیورد 

رگم دشاب  اجک  تسود  تفگ :  تساجک ؟ سپ  ایادـخراب ! تفگ :  .تفاین  درک و  بلط  خزود  رد  شکلام  دـنتفاین و  دـندرک و  بلط 
(2) .ٍرِدَتْقُم ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقدِص  ِدَعْقَم  ِیف  تسود ! کیدزنب 

َْدنِع ٍقدِص  دعقم  یف  دشاب  ام  هجرد  رد  دشاب ، ام  اب  دـنک  ام  یتسود  يوعد  دراد و  تسود  ار  ام  هک  ره  هک  ینادـن  وت  یلع  ای  تفگ : 
...ٍرِدَتْقُم ٍکیلَم 

ایرد ود 

(3) ایرد ود 

( : نمحر هروس   22  - 21  - 20  - 19  ) تایآ لیذ  رد 

اَمُْهنِم ُجُرخی  نابِّذَُکت ،  امُکُّبَر  ِءالآ  ّيِأبَف  ِنایِْغبَی ،  ٌخَزرب ال  امُهنیب  ِنایقتلی ،  ِنیرحبلا  َجَرَم  »

ص:295

.یسانش یم  ارم  يرادان  رقف و  ینیب و  یم  ارم  ییاهنت  تبرغ و  ادنوادخ  - 1
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« ُناجْرَملا ؤلؤللا َو 

ناتراگدرورپ ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  دنوشن *  رد  مه  هب  ات  تسا  یباجح  ناشنایم  دندیـسر *  مه  اب  ات  دـنار  شیپ  ار  ایرد ] ود  ]
 : تسا هدمآ  .دیآ ] یم  نوریب  ناجرم  دیراورم و  ود ، نآ  زا  دینک *؟ یم  راکنا  ار 

و دبای ، تاجن  دـنز  وا  رد  تسد  هک  ره  هک  تسا  نآ  نآ  رما  تاجن و  يایرد  یکی  تسایرد ، ود  هدـنب  ادـخ و  نایم  تفگ :  اطع  نبا 
یف تسا  هّللا  ُظعو  نآ  تسا و  یخزرب  ود  نیا  ناـیم  ...دوش  كـاله  دـنز  وا  رد  تسد  هک  ره  تساـیند  نآ  كـاله و  ياـیرد  یکی 

.ناملسم درم  لد  رد  تسادخ  ظعو  ِملْسُملا  بلق 

تمصع قیفوت و   ] (1) ناجرَملا ؤلؤللا َو  اَمُْهنَم  ُجُرْخَی    ِ هّللا ِفُْطل  ْنِم  ٌخَزَْرب  امُهَْنَیب  .اوه  يایرد  لقع و  يایرد  ِنیَرْحَبلا  جَرَم  دنتفگ :  و 
[ ...تسا

یتشهب نانز 

(2) یتشهب نانز 

ِقالخَالا ُتاریَخ  تفگ :  دشاب ؟ هچ  ٌناسِح » ٌتاریَخ   : » هک مدیسرپ  مالّـسلا -  هیلع  ار -  لوسر  تفگ :  اهنع -  هّللا  یـضر  هملـس -  ُّما 
...دنشاب يوروکن  يوخوکن  هوُجُولا ، ُناسِح 

تایِضاّرلا ُنَحن  دنشاب :  هدینشن  نآ  لثم  قیالخ  هک  يزاوآ  هب  دنیوگ  ءانِغ  هب  دنهن و  تسد  رد  تسد  تشهب  نانز  هک :  تسا  ربخ  رد 
زگره میریگن  مشخ  هک  مینادونشخ  ام  مارِکلا :  ٍجاوزَال  انِْقلُخ  ٌناسِح  ٌتاْریَخ  ُنَْحن  ًاَدبَا و  ُنَعْظَن  الَف  تامیقُملا  ُنَْحن  ًاَدبَا و  َطَخْسَن  الف 

ینادرم يارب  ار  ام  لامج ، لاصخ و  هب  میا  هتسارآ  نانز  ام  زگره و  میورن  اج  نیا  زک  مینامیقم  و 

.دنا هداهن  میرک 

ص:296

رحب مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ایرد  ود  زا  دارم  هک  تسا :  هدمآ  یـسربط  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هلمج  زا  هعیـش  هّصاخ  ریـسافت  رد  - 1
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ترضح  هطساو  هلصاف و  اهنآ  نایم  تسا و  تمـصع  رحب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تیالو و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ناجرم ) ؤلؤل و  دوش =(  یم  جراخ  ایرد  ود  نیازا  هچنآ  دشاب و 
(. نآ یشاوح  نایبلا ج 24 و  عمجم  ریسفت  همجرت  كر :   ) دشاب یم 
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دیورم یسک  تروع  لابند 

(1) دیورم یسک  تروع  لابند 

یّتَح ِِهتارْوَع    ُ هّللا َعَبّتَا  ِملْسُملا  ِهیِخَا  ِتارْوَع  َعَبَّتا  نَم  َّنِاَف  ْمِِهتارْوَع  اوُِعبَّتَت  َنیِملْـسُملا َو ال  اُوباتْغَت  ال  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  و 
تروع لاـبند  هک  سک  ره  هک  يورم  ناـشیا   (2) راوع بیع و  لابند  دـینکم و  ناناملـسم  تبیغ  تفگ :  ِِهلْحَر ، ِطَـسَو  َْول  ُهَحَـضْفَی َو 

هریرهوبا .دشاب و  وا  هناخ  رد  همه  رگا  ار و  وا  دنک  اوسر  ات  دراد  وا  تروع  لابند  یلاعت  يادخ  دراد  یسک 

اوُدَساحَت َو اوُسَفانَت َو ال  اوُسَّسَجَت َو ال  ِثیدَحلا َو ال  ُبَذْکَا  َّنَّظلا  َّنِاَف  َّنَظلا  مُکاِّیا و  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  درک  تیاور 
زانب دـینکن و  سّـسجت  تسا و  یثیدـح  رتغورد  نامگ  هک  يربن  نامگ  هک  داب  امـش  رب  تفگ :  ًاناوِخا ؛ هّللاَداـبِع  اُونوُک  اوَُربادَـت َو  ـال 

« .یشاب ناردارب  وچمه  ناگدنب  يا  و  نالذخ ، ینعم  هب  دینکن ، رگیدکی  رب  تشپ  يربن و  دسح  ینکن و 

تبیغ ندینش 

(3) تبیغ ندینش 

.نانک تبیغ  زا  دشاب  یکی  تبیغ  هدنونش  تفگ :  َنیباتغُملا ، ِدَحَاَک  ِهَبیِْغِلل  ُعِماّسلا  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر - 

هایس مالغ  ناتساد 

(4) هایس مالغ  ناتساد 

 : تفگ یم  وا  دنتخورف و  یم  رازاب  رد  ار  هایس  یمالغ  تشذگ ، یم  هنیدم  رازاب  رد  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  تفگ :  هرُمَـس  نب  دیزی 
تاقوا هب  ارم  هک  درخب  ارم  هک  نآ  اب  تسا  یطرش  ارم 

 - لوسر يافق  رد  زامن  جنپ  وا  دیرخب و  طرـش  نیا  هب  ار  وا  يدرم  .مرازگ  یم  لوسر  یپ  رد  تعامج  هب  زامن  جنپ  هک  درادن  زاب  زامن 
ار مالغ  هجاوخ  .دیدن  ار  وا  هک  دمآرب  دنچ  يزور  .دـید  یم  ار  مالغ  نآ  تقو  ره  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .درک  یم  مالـسلا -  هیلع 

؟ تساجک مالغ  تفگ : 

دمآرب دنچ  ي ]  ] زور (5) و  .دیـسرپب ار  وا  تفرب و  هگنآ  .میـسرپب  ار  وا  میورب و  ات  اـیب  تفگ :  ار  وا  .دراد  بت  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : 
ای تفگ :  تسا ؟ نوچ  مالغ  هک  دیسرپب  ار  مالغ  بحاص 

ص:297
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ناج مالغ  .دوب  یتعاس  .دوب  عزن  رد  وا  تفر و  وا  نیلاب  هب  تساـخرب و  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تسا  دوخ  تلاـح  رد  وا  هّللا  لوسر 
میظع یمغ  نآ  زا  ار  راصنا  رجاهم و  .درک  وا  نفد ] و   ] نیفکت لسغ و  يّالوت  مالـسلا -  هیلع  لوسر -  .تفر  يادـخ  شیپ  اب  دادـب و 

يرامیب یگدنز و  رد  وا  زا  میدیدن  نیا  سک  چیه  هدمایب ، لوسر  تمدخ  رد  میا و  هدرک  اهر  ار  دوخ  ن ]  ] ام ناخ و  ام  دش ، لصاح 
.دید هایس  مالغ  نیا  هک  گرم  و 

یهلا تمکح  زا  يّرس 

(1) یهلا تمکح  زا  يّرس 

راب َِکتَمْکِح ؛ ِِرئارَس  ْنِم  ًاّرِـس  ینِرَا  یهلا  یلاعت :  يادخ  اب  تاجانم  رد  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  زور  کی  هک  تسا  ربخ  رد 
راهچ هد  نآ  نایم  هب  ور ، هِد  نآ  رد  تسا ، یهید  وت  رذـگ  رب  ورب  اج  نآ  زا  تفگ :  يامن ، نم  اب  وت  تمکح  رارـسا  زا  يّرـس  ایادـخ 

نآ یـسوم  یهاوخ ؟ یم  هچ  يادخ  زا  و  تسیچ ، امـش  هشیپ  راک و  ینامدرم و  هچ  امـش  هک :  وگب  نزب و  اهیارـس  نآ  ِرد  ینیب  يارس 
، تسا  (2) رزب تشک  ام  هشیپ  راک و  ناقهد ، مینامدرم  ام  دنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  دزب ، رد  لوا و  يارـس  رد  هب  دـمآ  اج 

.میوش  (3) رگنوت همه  دراب  رایسب  ناراب  لاسما  رگا  .ناراب  دنتفگ :  یهاوخ ؟ یم  هچ  يادخ  زا  تفگ : 

رایـسب هزوک  مینارگ و  هزوک  ام  تسا ، يرگراّخف  ام  راک  دنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  رگید ، يارـس  ِرَد  هب  دـمایب  اج  نآ  زا 
، تفر رگید  يارـس  ِرد  هب  دـمایب  اج  نآ  زا  میدرگ ، رگنوت  ام  درابن ، ناراب  دـشاب و  رایـسب  باتفآ  لاـسما  رگا  هداـهن ، نآ و  زا  میدرک 

دروخ اه  هّلغ  نآ  ام  دیایب ، یپایپ  ياهداب  رگا  تسا ، نمرخ  رب  رایـسب  هّلغ  ار  ام   ] هک مینامدرم  ام  دنتفگ :  دینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ : 
ِدنوادخ هک  مینامدرم ] ام  دـنتفگ :  دـینامدرم ؟ هچ  امـش  تفگ :  دـمآ  رگید  يارـس  رد  هب  .دـیآرب  ام  راک  مینک و  كاپ  داب  هب  مینک و 

ام دزیرب ، تخرد  زا  هدیـسران  اه  هویم  هک  دـهجن  داب  دـشاب و  نکاس  اوه  رگا  دراد ، رایـسب  راب  ام  ناتخرد  لاسما  میا و  هویم  ناـتخرد 
رگنوت

یکی و  باتفآ ، ار  یکی  دیاب و  یم  نارابار  یکی  تسا ، وت  رما  هب  ناقلخ  يزور  هک  ییادخ  يا  تفگ :  یم  تشگرب و  یسوم  .میوش 
وت و  هدیمرآ ، نکاس  ياوه  ار  یکی  دیاب و  یم  داب  ار 

ص:298

.تسا هدمآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ًالبق  ص 89 .  ج 18 ،  - 1
.ندرک يزرواشک  رزب :  تشک  - 2

.دنمتورث رگناوت =  رگنوت /  - 3
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.یناد وت  هک  نانچ  یناسر  کی  ره  هب  يزور  تحلصم  بسح  هب  یهدب و  دارم  ار  همه  دنوادخ 

یبارعا ناتساد 

(1) یبارعا ناتساد 

ارم  (2) یفاج فلِج  یبارعا  هار  رد  مدمآ  یم  هرصب  هنیدآ  دجسم  زا  يزور  تفگ :  یعمصا 

نَّمِم تفگ :  ارم  درک و  مالس  دیـسر ، نم  کیدزنب  هتفرگ ] تسد  هب  ینامک  و   ] هدنگفارب رد  يریـشمش  هتـسشن ، يرتش  رب  دمآ ، شیپ 
ییاج زا  متفگ :  ییآ ؟ یم  اجک  زا  تفگ :  .يرآ  متفگ :  ییعمصا ؟ تفگ :  ارم  .عمْصالا  یَنب  ْنِم  متفگ :  يا ؟ هلیبق  مادک  زا  ُلُجَّرلا ،

رب ناوخب  يزیچ  تفگ :  يرآ ، متفگ :  دـنناوخ ؟ نایمدآ  هک  تسا  یمالک  ار  يادـخ  تفگ :  دـندناوخ ، یم  يادـخ  مالک  وا  رد  هک 
يادخ هب  یعمصا  ای  تفگ :  ارم   (3)« َنودَعُوت ام  مُُکقْزِر َو  ِءامّسلا  ِیف  َو   : » ِِهلوق یِلا  تایراّذلاو  هروس  متفرگرب  نم  .مالک  نآ  زا  نم 

ورف دّـمحم  رب  هک  تسادـخ  مالک  نیا  هک  داتـسرف  قلخ  هب  ار  دّـمحم  هک  يادـخ  نآ  هب  يرآ  متفگ :  تسادـخ ؟ مالک  نیا  هک  وت  رب 
ارم درک و  هراپ  هراپ  تسوپ  اب  تشکب و  ار  رتش  تساخرب و  هگنآ  .سب  ارم  تفگ :  ارم  .داتسرف 

.میداد ناشیورد  هب  اهتشوگ  نآ  مداتساب و  وا  اب  نم  .میهد  ناشیورد  هب  ات  شاب  نم  رای  تفگ : 

ار دوخ  نم  .َنودَعُوت  ام  مُُکقزِر َو  ِءامّسلا  ِیف  َو  تفگ :  یم  داهن و  نابایب  رد  يور  درک و  كاخ  ریز  رد  نامک  تسکشب و  غیت  هگنآ 
هب فلج  یبارعا  و  يدشن ،  (4) ظعّتم یناوخ و  یم  یناد و  یم  تیآ  نیا  وت  هک  تسا  رایـسب  ياهلاس  سفن  يا  متفگ  .مدرک  تمـالم 

يزاوآ تشپ  سپ  زا  مدرک  یم  فاوط  مدوب ، جح  هب  دیشر  اب  هک  لاس  نآ  ات  ار  یبارعا  نآ  مدیدن  راب  رگد  .دش  ّظعتم  راب  کی 

هنوگ هدش و  کشخ  ناوختسا  رب  تسوپ  فیعض ، ینت  اب  مدید  ار  یبارعا  مدیرگنزاب  .فیعض  يزاوآ  هب  دناوخب  ارم  یسک  هک  دمآرب 
هروس و نم  .ناونشب  ارم  ادخ  مالک  نآ  زا  مه  تفگ :  دناشنب و  درب و  میهاربا  ماقم  يارو  زا  ارم  درک و  مالس  نم  رب  هدرک ، درز  يور 

تایراّذلا

ام اندَجَو   : » تفگ َنوُدَعُوت » ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامّسلا  ِیف  َو   » مدیسر تیآ  نیا  هب  نوچ  .متفرگرب 

ص:299

 . ص 102 ج 18 ،  - 1
.هدننک افج  یهت و  نایم  رگمتس و  یفاج :  - 2

.22 تایراّذلا /  تسا  نامسآ  رد  دش  یم  هداد  امش  هب  هک  ییاه  هدعو  قزر و  و  - 3
.هدنریذپ ظعو  ریذپدنپ ، ظعّتم :  - 4
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،(2)« َنوُقِْطنَت مُکَّنَا  ام  َلـْثَم  ٌّقََحل  ُهَّنِا  ِضْرَـالا  ِءاـمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف   : » مدـناوخرب نم  تسیچ ؟ رگد  تفگ :  ارم  هگنآ  (1)« ًاّقَح انُّبَر  انَدَعَو 
دنگوس ات  تشادن  رواب  ار  وا  هک  نآ  تشگرب  و  دروخ ؟ تسیاب  دنگوس  ار  وا  ات  دروآ  مشخ  هب  ار  يادخ  هک  تفگ :  و  دزب ، يا  هرعن 

.دادب ناج  تفگ و  زاب  نیا  راب  ود  کی  دروخ !

هدنب قزر  لّکوت و 

(3) هدنب قزر  لّکوت و 

ار وت  وا  یکی  ینک و  یم  بلط  ار  وا  وت  یکی  تسا :  ود  يزور  َکـُُبلْطَی ، ٌقْزِر  ُُهُبلْطَت َو  ٌقْزِر  ِناـقزِر ، ُقْزِّرلا  هک :  دـمآ  اـم  ِراـبخا  رد 
، یبایب هک  دشاب  ینک  یم  بلط  ار  وا  وت  هچنآ  دنک ، یم  بلط 

...دبایب ار  وت  دبال  دنک  بلط  وا  هچنآ  و 

َنُولّکَوَتَت ْمُکَّنَا  َْول  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  و  دیاین ، تسرد  لاح  نیا  دشابن  تسرد  لّکوت  ات  .تسا  لّکوت  رب  نیا  يانب  نکل  و 
شلکوت ّقح  يادخ  رب   (4) يدرک لّکوت  امـش  تفگ :  ًاناِطب ، ُحوُرَت  ًاصامِخ و  اوُدـْغَت  َْریَّطلا  ُقُزْرَی  اـمَک  مُُکقَزََرل  ِِهلُّکَوَت  َّقَح    ِ هّللا یَلَع 

زامن و  یهت ، اه  هلصوح  دنیآ  نوریب  اهنایشآ  زا  دادماب  دهد ، ار  ناغرم  هک  نانچ  ار  امش  يداد  يزور  دیابب  هک  نانچ 

.رپ اه  هلصوح  دنور  اهنایشآ  اب  ماش 

تسا وت  حالص  هچنآ  هگنآ  لالح ، یهجو  زا  دوخ  بلطم  زا  يزور  ندرک  بلط  تسا و  یعس  باب  نیا  رد  تسوت  فیلکت  هچنآ  اّما 
دیابن عانتما  تدـهاجم  نآ  ار  وت  ندادان ؛ ای  حالـص  وا  نداد  تسا و  داهج  وت  بلط  .تسا  وت  حالـص  مه  دـسرن  هچنآ  و  دـسر ، وت  هب 

 : هک ندرک 

نتـسُج وت  فیلکت  تسین ، نتفای  وت  فیلکت  رَبْکَالا ، ِداهِجلا  َیِلا  رَغـصَالا  ِداهِجلا  َنِم  انْعَجَر  مالـسلا :  هیلع  لاق  ٌداـهِج و  ِلـالَحلا  ُبَلَط 
ُكارِْدا َّیَلَع  َْسَیل  یعْسَا َو  ْنَا  َّیَلَع  تسا و 

.حاجَّنلا

نآ تسا و  دهج  ّدِج  نیا  [ (5) تسا ّدَج  تسوا  هب   ] هک نآ  و  تسا ، ّدِج  تسا  وت  هب  هک  نآ 

ص:300

.میتفایرد هک  یتسارب  دوب  هداد  هدعو  ام  هب  ام  راگدرورپ  هچنآ  - 1
 . هیآ 23 تایراذ 51  هروس  .تسا  یعقاو  رگیدکی  اب  ناشنتفگ  نخس  دننام  هدعو  نآ  هک  دنگوس  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  - 2

 . ص 104 ج 18 ،  - 3
.تسا یطرش  هلمج  - 4
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.ردام ردپ  ای  ردپ  ردپ  يرگناوت -  یگرزب و  بیصن  تخب و  ّدَج :  - 5
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طخس یشابن  یضار  رگا  هچ  تساضر ، اضق  نآ  هب  وت  رب  تساضق و  هب  نآ ] تسا و  ّظح   ] ّظح نآ  تسا و  ّظح  ّدَج  نآ  داهج ، دهَج 
.تسین رثا  ار  وت 

دسرتن يادخ  زا  زج  نمؤم 

(1) دسرتن يادخ  زا  زج  نمؤم 

ٌیّنِجَا متفگ :  ار  وا  مدیـسرتب ، وا  زا  مدید ؛ ار  رکنم  هایـس  یـصخش  هار  رد  مدش ، عطقنم  متفر  یم  ّجـح  هب  یلاس  تفگ :  مهدا  میهاربا 
زج ییدوب  نمؤم  رگا  ییوگ ، یم  غورد  تفگ :  .منمؤم  متفگ :  يرفاک ؟ ای  ینمؤم  وت  تفگ :  ارم  یمدآ ؟ اـی  ییرپ  وت  .ٌّیِـسنِا  ْمَا  َْتنَا 

.يدیسرتن وا  زا 

دسرتن يادخ  ریغ  زا  دنک  تدابع  ار  يادخ  هک  یسک 

(2) دسرتن يادخ  ریغ  زا  دنک  تدابع  ار  يادخ  هک  یسک 

؛ ُهَتْزَراب َنیِح  ُهَتْفِخ  امَا  تفگ :  هباحص  زا  یکی  دمآزاب ، تشکب و  ار  دَودبَع  ورمع  تفرب و  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد 
زا دسرت  هنوگچ  تفگ :  .ٍْنیَع  َهَفْرَط  ُهاوِس  ُْدبْعَی  مل  ْنِم    ِ هّللا يَوِس  ُفاخَی  َفیک  و  تفگ :  یتفر ؟ وا  تزرابم  هب  نوچ  يدیـسرتن  وا  زا 

(3) نیعلا هَفرط  کی  دشاب  هدرکن  تدابع  ار  يادخ  زج  هک  نآ  يادخ  زج 

ضایع نب  لیضف  هبوت 

(4) ضایع نب  لیضف  هبوت 

وا َِرب  وا  هک  داد  هدعو  یبش  یتشاد ، تسود  ار  یکزینک  وا  هک  دوب  نآ  ضایع  نب  لضف  هبوت  ببس  تفگ :  ینابیَّشلا  یـسوم  نب  لضف 
ات تساخ  ماب  هب  تفر و  رب  يراوید  هب  وا  دوش ،

لد رب  تیآ  نیا  (5)  «ِ هّللاِرْکِِذل مُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَا  اُونَمآ  َنیِذّلل  ِنأَی  َملَا   : » دناوخ یم  یـسک  هک  دمآرب  يزاوآ  وا  يارـس  زا  دوش ، وا  رب 
زاب هگنآ  .يادـخ  رکذ  يارب  دوش  مرن  نم  لد  هک  دـمآ  تقو  هک  هّللاو  يرآ  ینَا ، ْدَـق    ِ هّللاَو یَلب  تفگ :  تسیرگب ، یتعاـس  دـمآ ، وا 

ات دش  هناریو  رد  دمآ و  سپ 

ص:301

 . ص 271 ج 18 ،  - 1
 . ص 271 ج 18 ،  - 2

.ندز مه  هب  مشچ  کی  نیعلا :  هفرط  - 3
 . ص 28 ج 19 ،  - 4
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دیدح هروس  ددرگ ؟ عضاخ  تسا ، هدش  لزان  قح  زا  هچ  نآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  - 5
هیآ 15.  57
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، تسا هار  رب  لیـضف  بشما  هک  دیـشاب  رادیب  موَق ! يا  دـنتفگ :  یم  رگیدـکی  اب  دـندوب ، هدـمآ  دورف  اج  نآ  یتعامج  .دپـسخب  اج  نآ 
هبوت ایادخراب ! دنـسرت ! یم  هنوگچ  نم  زا  يادـخ  ناگدـنب  هک  ینیبن  تفگ :  نتـشیوخ  اب  دوب ، نزهار  لیـضف  دـنزب و  ام  هار  ات  دـیابن 

نآ ما  هبوت  تمالع  و  مدرک ،

نم هک  دیسرتم  نم  زا  منم ، ضایع  لیضف  موق ! ای  هک :  داد  زاوآ  وا  هگنآ  .مشاب  رواجم  تسا  مارحلا  دجـسم  هک  وت  هناخ  رد  هک  تسا 
اج نآ  زا  هگنآ  مدوب ، زورما  ات  هک  متسین  نآ  رس  رب 

.تسشنب رواجم  تفر و  هّکم  هب  دمآ و  نوریب 

رمخ هب  مدوب  علوم  تخس  نم  تفگ :  دوب ؟ هچ  وت  هبوت  ببـس  يدوب  وت  هک  کّتهتم  یقـساف  نانچ  هک :  دندیـسرپ  ار  كرابم  هّللادبع 
، مدمآرد باوخ  زا  بش  مین  .متفخب  مداهن و  یتخرد  رب  طبرب  مدروخ ، یم  رمخ  مدوب ، یغاب  رد  اهبـش  زا  یبش  .ندز  طبرب  ندروخ و 

یطغل ارم  زاوآ  نآ  هّللاِرکِِذل » مُُهبُوُلق  ْعَشْخَت  ْنَا  اُونَمآ  َنیذَّلل  ِنأَی  َملَا   : » هک دمآ  یم  زاوآ  تخرد  خاش  زا  مریگرب ، طبرب  ات  متـساخرب 
.دوب نیا  نم  دهز  هبوت و  ببس  مدرک و  هبوت  مدیسرتب و  دش ،

دشاب نیا  راثیا 

(1) دشاب نیا  راثیا 

يا هراپ  متساخرب و   (2) كومری زور  تفگ :  وا  هک  يوَدَعلا  هْفیَذُح  نَع  دمآ  تیاکح  رد  و 

بآ تبرـش  نیا  دَُوب  یقمر  ار  وا  مسر و  وا  هب  رگا  متفگ :  .دوب  نابایب  رد  تعامج  نیا  اـب  هک  منک  یّمع  رـسپ  بلط  اـت  متفرگرب  بآ 
ودب بآ  ات  متساوخ  .تشاد  قمر  وا  مدیسرب  وا  هب  .مهد  ودب 

ار صاعلا  نب  ماشه  متفرب  وا ، هب  درک  تراشا  مّمع  رسپ  .نم  تشپ  سپ  زا  دمآرب  يا  هلان  مهد 

هب ات   ] دوب هدادب  ناج  مدیـسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  .هد  ودب  بآ  هک  درک  تراشا  وا  .دـمآرب  رگید  هلان  مهد  وا  هب  بآ  ات  متفرب  مدـید ،
.دشاب نیا  راثیا  هّللا ! ناحبس  متفگ :  .دوب  هدادب  ناج  مدمآ ، ّمع  رسپ  کیدزن  اب  .دوب .] هدادب  ناج  زین  وا  مدمآ  ماشه  کیدزن 

ص:302

 . ص 125 ج 19 ،  - 1
ار ثداـح  نیا  یخرب  دـمآ -  شیپ  مور  مالـسا و  هاپـس  نیب  یگنج  اـج  نآ  رد  رکبوـبا  هفیلخ  ناـمز  رد  هک  ماـش  رد  تسا  یلحم  - 2

.دنناد یم  دُُحا  گنج  هب  طوبرم 
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راثیا رکش و 

(1) راثیا رکش و 

؟ امش دیتسیک  ُمتنَا ؛ ْنَم  تفگ :  دید  ار  یتعامج  يزور  هیلع -  همالس  هّللا و  تاولص  یلع -  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد 
 : دنتفگ تسا ؟ هدیـسر  اجک  هب  امـش  لّکوت  تفگ :  .مینک  یناگدنز  لّکوت  هب  نولّکوتم  میا  یتعامج  ام  نولّکوتُم ؛ ٌمْوَق  ُنَْحن  دنتفگ : 

انْدَجَو اَِذا 

 - مالسلا هیلع  یلع -   ] .مینک ربص  میباین  نوچ  میروخب و  میبایب  نوچ  انرَبَص ؛ اندَقَف  اَِذا  انلَکَا َو 

هنوگچ سپ  دنتفگ :  .دننک  نینچمه  ام  کیدزن  هب  ناگس  انَْدنِع ؛ بالکلا  ُلَعْفَی  اذکه  تفگ : 

میبایب نوچ  مینک و  رکش  میباین  نوچ  .مینک  یم  ام  هک  نانچ  تفگ :  نینمؤملاریما ؟ ای  درک  دیاب 

[. .مینک راثیا 

دجسم رد  زامن 

(2) دجسم رد  زامن 

هناخ هب  رگا  دنتفگ :  .يدش  دجـسم  هب  یتخادنا و  سک  ود  رب  ار  نتـشیوخ  وا  رمع ، رخآ  رد  دمآ  دیدپ  جـلاف  ار  میَثُخ  عیبر  دـنتفگ : 
.منکن تباجا  مونش ، یم  ِهولَّصلا » یَلَع  َّیَح   : » هک مراد  یمن  اور  تفگ :  .تسه  يرذُع  ار  وت  هک  دشاباور  ینک  زامن 

بهار ياصیصرب  هّصق 

(3) بهار ياصیصرب  هّصق 

رد ترتـف ، ناـمز  رد  هک  دوـب  نآ  وا  هّصق  و  تسا ، بـهار  ياصیـصرب   (4) ناسنا هب  دارم  دـنتفگ :  دوعـسم  هّللادـبع  ساّبع و  هّللادـبع 
ناطیـش هدَرَم  زور  کی  .تسناوت  یمن  دبای  رفظ  وا  رب  هک  تساوخ  هک  نادـنچ  سیلبا  .درک  تدابع  لاس  داتفه  ار  يادـخ  يا  هعموص 

ارم تفگ :  درک ، عمج  ار 

ات تساوـخ  دـمایب و  يزور  هک  دوـب  نآ  وا  و  دـنتفگ -  ضیبَأ  ار  وا  هک  ناـشیا -  هلمُج  زا  یکی  .اصیـصرب  راـک  رد  يزوماـیب  یتـلیح 
هب ار  وا  دزب و  رپ  یکی  دمایب و  لیئربج  دهد و  هسوسو  ار  ام  لوسر 

رس نایم  یبهار  تروص  رب  دمایب و  .مزاس  يریبدت  نم  تفگ :  وا  تخادنا -   (5) دنه ياصقا 
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 . ص 126 ج 19 ،  - 1
 . ص 366 ج 19 ،  - 2
 . ص 132 ج 19 ،  - 3

« ...ْرُفکا ِناسنِالل  َلاق  ِْذا  ِناطیشلا  ِلَثَمَک   : » رشح هروس  هیآ 16  هب  تسا  هراشا  - 4
.دنه هطقن  نیرترود  دنه :  ياصقا  - 5
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زا يور  هک  يدوب  تداع  ار  وا  و  دادن ، باوج  وا  .داد  زاوآ  ار  وا  دمآ و  اصیـصرب  هعموص  ریز  هب  و  دیـشوپ ، نانابهر  هماج  دیـشارت و 
.زور هد  زور و  جنپ  یتشاد   (1) لاصولا موص  و ] ، ] تعاس کی  راطفا  ِتقو  هب  ِّالا  يدینادرگنب  زامن 

زا اصیصرب  نوچ  .عادخ  قافن و  هجو  رب  .دُش  لوغشم  زامن  هب  داتسیاب و  وا  هعموص  ریز  رد  دهد ، یمن  باوج  وا  هک  دیدب  ضیبا  نوچ 
هک نآ  رب  دروخ  فّسأت  دـید  نانچ  نوچ  .وکین  یتأیه  (2) و  یّییز رد  هدش  لوغـشم  زامن  هب  دید  ار  یبهار  دیرگنورف  دش ، غراف  زامن 
راک هچ  ات  يوگب  مدش  غراف  نوچ  .مدوب  زامن  رد  يداد و  زاوآ  وت  هک  راد  روذعم  ارم  هّللادبع ، ای  تفگ :  داد و  زاوآ  .دادن  وا  باوج 

؟ ار وت  تسا 

زا منک و  ادـتقا  وت  هب  مریگرب و  وت  تریـس  نم  و  مینک ، تدابع  ياج  کی  هب  میـشاب و  ياج  کـی  هب  وت  اـب  هک  تسوزرآ  ارم  تفگ : 
.منک اعد  ار  وت  زین  نم  و  منک ، یم  تبغر  وت  ياعد  هب  منک و  سابتقا  يزیچ  وت  ملع 

اهر ار  وا  هگنآ  یشاب .]  ] هنایم نیا  رد  ینمؤم  وت  رگا  ار ، نانمؤم  هلمج  تسا  ماع  نم ] ي   ] اعد ملوغـشم و  وت  زا  نم  تفگ :  اصیـصرب 
.درک یم   (3) لاهتبا عّرضت و  درک و  یم  زامن  هداتسیا و  ياپ  رب  دید  ار  وا  دیرگنزاب ، نوچ  .زور  هنابش  لهچ  دش  تدابع  ِرس  اب  درک و 
کی هب  وت  اب  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  تفگ :  یـسر ؟ ودب  ات  يراد  تجاح  هچ  ات  يوگب  يادخ  هدـنب  يا  تفگ :  دـید ، نانچ  نوچ 
تریس قیرط و  رب  مه  و  داتسیا ، تدابع  رد  وا  اب  تفر و  هعموص  رد  ات  داد  يروتسد  ار  وا  اصیصرب  .درک  يراز  يرایسب  مشاب و  ياج 

یم رتزارد  تّدم  لاصولا  مْوَص  رد  و  دوزفا ، یم  وا  رب  تدابع  رد  دومن و  یم  عّرضت  درک و  یم  تدابع  تشاد و  یم  لاصو  هزور  وا 
.درک

وا تسا و  نم  ِتّوـق  زا  شیب  تداـبع  رد  درم  نـیا  تّوـق  تـفگ :  تـشاد و  ریقح  دوـخ  تداـبع  دـیدب ، ناـنچ  وا  زا  اصیـصرب  نوـچ 
نم و  رگید ، يرای  تسه  یبحاص  ارم  هک  نتفر  مهاوخب  نم  تفگ :  ار  اصیصرب  ضَْیبَأ  تشذگرب ، لاس  نوچ  .تسا  نم  زا  رتدهتجم 

مهاوخ وا  َِرب  رتدهتجم ، تسا و  رتدباع  وت  زا  وا  مدیدب  وت  داهتجا  نونکا  يرتدهتجم ، وا  زا  وت  هک  مدرب  نامگ 

دهتجم تخس  هک  نآ  يارب  .وا  زا  دنک  تقرافم  ات  تساوخن  دمآ و  تخس  ار  اصیصرب  .نتفر 
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.یپ رد  یپ  ياه  هزور  لاصولا :  موص  - 1
.هماج سابل و  ّيز :  - 2
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مزومایب ییاعد  ار  وت  اصیصرب ! ای  تفگ :  دورب ، ات  تساوخ  ار و  وا  درک  عادو  نوچ  .ار  وا  تفای 

ار ناگناوید  دـهد و  تیفاع  ار  نایالتبم  دـهد و  افـش  ار  نارامیب  نآ  هب  هک  ار  يادـخ  تساهمان  نآ  و  تسا ، همه  نیا  زا  رتهب  نآ  هک 
.دهد لقع 

وا و رب  درک  حاحلا  .منامزاب  دوخ  راک  زا  نم  تداـبع و  زا  دـننک  لوغـشم  ارم  دـننادب  نم  زا  لاـح  نیا  مدرم  رگا  هک  مهاوخن  تفگ : 
 : تفگ ار  سیلبا  دـمآزاب و  هگنآ  .تفرگ  داـی  تاوعد  نآ  وا  اـت  تفگب  ینادـنچ  .نادـب  دـیآ  تجاـح  ار  وـت  هک  دـیآ  تقو  تفگ : 

.ار درم  نآ  مدرک  كاله 

تـسا هناوید  امـش  بحاص  نیا  تفگ :  یبیبط و  تروص  رب  دـمایب  هگنآ  تفرگ ، زاگ  هب  وا  يولگ  تفرگب و  ار  يدرم  دـمایب و  هگنآ 
.دشاب اور  دنتفگ :  .دوش  رتهب  ات  منک  هجلاعم  ار  وا  نم 

لاح رد  دناوخ  درم  نیا  رب  هک  دناد  ییاعد  وا  هک  يدرم  هب  میامن  هار  ار  امش  نم  تفگ :  هگنآ 

دندمآ و ناشیا  .رید  نالف  رد  تسا  بهار  ياصیصرب  تفگ :  .ار  ام  يامن  هار  دنتفگ :  .دوش  هب 

ياصیصرب هک  دش  رشتنم  ربخ  .درک و  اهر  ار  وا  وید  نآ  ضْیبَأ  .درک  اعد  وا  دندرک و  عّرضت 

.دهد افش  یلاعَت  يادخ  وا  ياعد  هب  دراد ، یم  هجنر  وید  ار  ناشیا  هک  ار  نانآ  ار و  ناگناوید  هک  دناد  یم  ییاعد  بهار 

يدمایب و نامدرم  زا  يدزب  هک  ار  سک  ره  ضیبا  نیا  و  داد ، یمن  باوج  وا  دنتـشاد و  یم  هجنر  ار  وا  دندمآ و  یم  بناوج  زا  مدرم 
زا سپ  نوچ  .تساصیصرب  کیدزنب ]  ] وا ياود  یتفگ 

دوب هدرم  ردپ  ار  وا  و  دزب ، كولم  زا  ار  يرتخد  تفرب و  زور  کی  ات ]  ] يدرک اهر  ار  وا  ضیبا  يدرک ، اعد  يداد و  باوج  وا  حاحلا 
تفگ دمآ و  نوعلم  نیا  مه  دش ، روجنر  رتخد  نیا  نوچ  .تشاد  ردارب  هس  دوب و  لیئارسا  ینب  هاشداپ  دوب و  شردپ  ياج  رب  وا  ّمع  و 

.بهار ياصیـصرب  تفگ :  تسیک ؟ دـنتفگ :  دوش ، رتهب  رتخد  نیا  وا  ياعد  هب  دـنک و  اعد  وا  هک  یـسک  هب  ار  امـش  میاـمن  هار  نم  : 
هک دییوگب  دیراذگب و  وا  هعموص  رد  ار  رتخد  دنکن  لوبق  رگا  دینک ، حاحلا  دینک و  عّرضت  دیورب و  تفگ :  .دنکن  تباجا  وا  دنتفگ : 

ام وت ، َِرب  تسا  تناما  ام  رهاوخ 

اهر ودب  دندرب و  اج  نآ  ار  رتخد  دندرک و  نانچمه  درک ! دیاب  هچ  تناما  اب  هک  یناد  وت  میتفر 

.دندیدرگرب دندرک و 

هراـب رگید  تشاذـگزاب ، ار  وا  نوعلم  ِوید  نآ  .درک  اـعد  هّللا (1) ، ِْقلَخ  ِلَـمْجَا  ْنِم  دـید  ار  رتخد  دـینادرگرب ، زاـمن  زا  يور  نوچ  وا 
و يدرک ، اهر  یتفرگب و  راب  دنچ  يزور  رد  .ار  وا  تفرگب 
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صخـش نیا  دـننام  رمُع  همه  رد  زگره  اصیـصرب ، اـی  تفگ :  ار و  وا  درک  هسوسو  نوعلم  نآ  مه  .دوـب  رید  رد  اـهنت  بهار  اـب  رتـخد 
هعقاوم دش و  رورغم  ناطیـش  رورغ  هب  وا  (2) نک هعقاوم  وا  اـب  تسا  ربخ  یب  وا  و  ار ، وت  ندوب  دـهاوخن   (1) ینیکمت یتقو و  يدیدن و 

.دمآ دیدپ  ینتسبآ  رثا  دش و  نتسبآ  ات  يدرک  تولخ  وا  اب  اصیصرب  يدش ، شوهیب  وا  هک  هگره  .دش  ریلد  ات  درک 

 : مزومآ يریبدـت  ار  وت  نم  تشاد ، نایز  ار  ملاع  نانابهر  همه  نیا  يدرک و  وت  هک  تسیچ  نیا  اصیـصرب ، ای  تفگ :  دـمآ و  ناـطیش 
وا نکب و  يروگ  هوک  نآ  ریز  رد  شکب و  ار  رتخد  نیا 

ار وت  ناشیا  هک  مدوبن ، سب  وا  اب  نم  دربب و  ار  وا  دوب ، یلوتـسم  وا  رب ]  ] ناطیـش هک :  يوگب  دنـسرپ ، وا  زا  دـنیآ و  نوچ  .نک  نفد  ار 
.دنرادن مهّتم  دنراد و  رواب 

.درک نفد  ار  وا  بش و  رد  مه  دنکب  يا  هلاچ  هوُک  نآ  رد  دمآ و  دورف  تشکب و  بش  رد  ار  وا  .درک  دیاب  نینچمه  تفگ :  اصیـصرب 
رهاوخ لاح  دنتفگ :  دندمایب و  ناردارب  نوچ  .تفرب  درک و  اهر  نیمز  رهاظ  هب  دیشک  نورب  كاخ  زا  وا  هماج  هشوگ  دمایب و  ناطیش 

رواب ار  وا  ناشیا  .دوب  یلوتسم  هک  مدوبن  سب  وا  اب  نم  دربب و  وید  ار  وا  تفگ :  بهار  تسیچ ؟ ام 

هچ امش  رهاوخ  اب  اصیـصرب  ات  دیناد  امـش  تفگ :  دومن ،  (3) نیهم ردارب  باوخ  رد  دمایب و  وا  دنتفرب ، ناشیا  نوچ  .دـنتفرب  دنتـشاد و 
.هدرک نفد  هوک  ریز  رد  تسا و  هتشکب  ار  وا  .تسا  هدرک 

نیمه رگید  بش  ار  یناـیم  ردارب  .تسا  هدوـمن  ارم  ناطیـش  هک  تسا  یباوـخ  نـیا  تـفگ :  درکن و  تاـفتلا  دـش ، رادـیب  نوـچ  ردارب 
.دومن نینچمه  رگید  بش  ار   (4) نیهک ردارب  دومن ، ساوسو 

نیهم ینایم و  ردارب  شود ، مدـید  یباوخ  نینچ  نم  تفگ :  نیهک  ردارب  .دـندش  عمج  ياج  کی  هب  ناردارب  دوب ، مراـهچ  زور  نوچ 
ار اصیصرب  دندمایب و  هگنآ  .میدید  زین  ام  دنتفگ : 

باوخ رد  ام  دنتفگ :  دنتشاد ، مرش  دندمآزاب و  ناشیا  .دربب  وید  ار  وا  هک  متفگ  ار  امش  هن  تفگ :  يدرک ؟ هچ  ار  ام  رهاوخ  دنتفگ : 
هتـشک و تسا  كاخ  ریز  رد  ياج  نالف  رد  امـش  رهاوخ  هک  دـیورب  تفگ :  ار  ناـشیا  دـمایب و  وید ] نآ   ] رگید یبش  .میدـید  يزیچ 
دندروآ و دورف  اج  نآ  زا  ار  بهار  دنتفرگرب و  ار  رهاوخ  دوب ، تسار  دـندید  دـندمآ و  ناشیا  .دـیرگنب  تسا ، رهاظ  وا  هماج  هشوگ 

.دننک رادرب  ار  وا  ات  دندزب  يراد  رازاب  نایم  رد 

تاجن وا  ددرگ و  وا  ِهانگ  هراّفک  دننک  رادرب  ار  وا  رگا  يدرکن ، چیه  تفگ :  ار  ضیبا  سیلبا ،
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.هن تفگ :  یـسانش ؟ یم  ارم  اصیـصرب  ای  تفگ :  دش و  ادیپ  بهار  رب  دمایب و  .منک  مامت  وا ] راک   ] مورب و نم  تفگ :  ضیبا  دـبای .] ]
َکَْحیَو متخومآ ، اعد  نآ  ار  وت  هک  مبهار  نآ  نم  تفگ : 

یتاوعد هب  یبای  تاجن  نآ  زا  هک  مزومایب  يزیچ  ار  وت  نم  نکل  و  يدربب ، ملاـع  نادـباع  همه  دوخ و  يوربآ  نم ! سپ  زا  يدرک  هچ 
نوچ هگنآ  .يزیرگب  وت  ات  مریگب  ناـنیا  ياهمـشچ  اـعد  هب  نم  اـت  نک  هدجـس  راـب  کـی  ارم  تفگ :  منک ؟ هچ  تفگ :  .مناد  نم  هک 

َرَفَک اّمَلَف  رُفْکا  ِناسنِِْالل  َلاق  ِْذا  ِناطیَّشلا  ِلَثَمَک   : » ُُهلْوَق کلذ  و  دـش ، رفاک  ار و  وا  درک  دجـس  وا  .يادـخ  اـب  نک  هبوت  یـشاب  هتخیرگ 
(1)« َنیَملاعلا ِّبَر    َ هّللا ُفاخَا  ّینِا  َْکنِم  يَرب ٌء  ّینِا  َلاق 

دینکن یتسود  نانمشد  اب 

(2) دینکن یتسود  نانمشد  اب 

هَعَْتَلب یبا  نب  بِطاح  رد  تیآ  دـنتفگ :  نارّـسفم  .هیـآلا   - (3)« َءایلْوَا ْمُکَّوُدَـع  يّوُدَـع َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   : » یلاـعَت ُُهلْوَق 
شیپ دـمآ  هنیدـم  هب  هّکم  زا  فانم -  دـْبَع  نب  مشاه  نب  ّیفیَـص  نب  ورمع  یبأ  هالْوَم  هراس  وا  ماـن  ینز -  هک  دوب  نآ  ببـس  و  دـمآ ،

ترجه هب  تفگ :  .هن  تفگ :  يوـش ؟ یم  ناملـسم  يدـمآ ؟ هچ  هب  تفگ :  ار  وا  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر -  .لوـسر 
ارم و  دـنامن ، يـالوم  هّکم  رد  ارم  دییامـش و  نم  يـالوم  هک  نآ  رب  تفگ :  يدـمآ ؟ راـک  هچ  هب  سپ  تفگ :  .هـن  تـفگ :  يدـمآ ؟

.موش هّکم  هب  ات  ییاطع ، یهد و  هماج  یهد و  ماعط  ارم  ات  ما  هدمآ  .اج  نیا  دروآ  تجاح  ارم  تسه ، تخس  یتجاح 

سپ تفگ :   (5) هحیان دوب و   (4) هّینَغُم نز  نیا  و  يزیچ ؟ یتساوخن  ارچ  ار  هّکم  لها  تفگ :  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - 
يزیچ تفگ :  ار  بلّطملادـبع  نادـنزرف  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  .نم   (6) ِيانغ هب  درکن  تبغر  یـسک  ردـب  زور  زا 
دـسا ینب  فیلَح  هَعَْتَلب -  یبأ  نب  بِطاح  کیدزنب  .دنداد و  رتش  دنداد و  هقفن  دنداد و  هماج  دنداد و  مرد  ار  وا  .دورب  ات  ار  وا  دـیهدب 

هّکم و لها  هب  تشون  همان  وا  .تساوخ  يزیچ  وا  زا  دمآ و  يّزُعلادبع -  نب 

 - لوسر و  دیشاب ! رذح  رب  ات  دیآ  هّکم  هب  ات  تسا  هدرک  نآ  مزع  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  هک :  ار  ناشیا  درک  مالعا 
ات دوب  هتساوخرد  يادخ  زا  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ص:307
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.هدنناوخ ناوخ ، هزاوآ  نز  هیّنَغُم :  نز  - 4

.ناوخ تبیصم  هحیان :  - 5
.یناوخزاوآ انغ :  - 6

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 444 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14020/AKS BARNAMEH/#content_note_307_6
http://www.ghaemiyeh.com


وا داد و  نز  نآ  هب  تشون و  همان  بِطاح  و  دورب ، هاگان  وا  ات  هّکم  لها  رب  دراد  هدیشوپ  وا  ربخ 

يوم نایم  رد  دتسب و  همان  وا  .دناسر  هّکم  لها  هب  همان  هک  نآ  رب  رانید ، هد  تفگ :  ساّبع  هّللادبع  .لتاقُم و  لوق  رد  داد -  مرد  هد  ار 
دمآ و لیئربج  .داهن  هّکم  هب  يور  درک و  ناهنپ  دوخ 

دناوخب و ار  یلع  نینمؤملاریما  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -  .هّکم  لها  هب  تسا  هتشون  همان  بِطاح  هک :  داد  ربخ  ار  لوسر 
يا همان  دور و  یم  هّکم  هب  هنیدـم  زا  ینز  هک  دـیورب  تفگ :  ار  هحلط  رمع و  ار و  دادـقِم  راّـمَع و  تیاور  کـی  هب  و  ماّوَعلا ، نب  رَیبُز 

، هّکم لها  هب  دراد 

.دینک اهر  ار  وا  دیناتسب و  وا  زا  همان 

هک دروخ  دنگوس  تسیرگب و  و  مرادن ، يزیچ  تفگ :  وا  .هِد  ار  ام  يراد  هّکم  لها  هب  هک  يا  همان  دـنتفگ :  دندیـسر ، وا  هب  ات  دـنتفر 
ترـضح .درادن  همان  وا  هک  دنهد  ربخ  ار  لوسر  دـندرگرب و  هک  دنتـساوخ  دـنتفاین ، يزیچ  .مه  شعاتم  دنتـسجب و  ار  وا  .مرادـن  همان 

یم امـش  و  دیناتـسب ، وا  زا  دراد ، يا  همان  وا  هک  دـیوگ  یم  لیئربج  یحو  زا  يادـخ  لوسر  .امـش  زا  بجع  هک :  دومرف  نینمؤملاریما 
هک يا  همان  رگا  هک  هّللاو  یـسانش ؟ یم  ارم  تفگ :  تفر و  شیپ  دیـشکرب و  غیت  سپ  .دـیدرگ  یم  زاب  درادـن و  همان  وا  هک :  دـییوگ 

.منزب تندرگ  دنناتسب و  همان  دننک و  تا  هنهرب  ات  میامرفب  ِّالا  و  یهد ، نم  هب  يراد 

مالـسلا هیلع  یلع -  .مرآ  نوریب  همان  نم  ات  نادرگب  يور  تسا  نینچ  نوچ  نونکا  بلاط ، یبا  َنبای  راهنیز  تفگ :  دینـشب ، نیا  نوچ 
ار وا  دتسب ، وا  زا  همان  ترضح  نآ  نوچ  .داد  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تفرگب و  وا  زا  همان  درک و  زاب  رس  يوم  وا  .دینادرگب  يور  - 

.دروآ لوسر  ترضح  ِتمدخ  هب  همان  درک و  اهر 

هّکم و ِلها  هب  تسا  هتـشون  هماـن  امـش  زا  یکی  هک :  دومرف  هگنآ  .درک  هبطخ  دتـسب و  هماـن  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - 
تبون .تساخنرب  سک  دومرف  راب  ود  کی  .دـنک  اوسر  ار  وا  یحو  ِّالا  دزیخرب و  رگا  .هدرک  هاـگآ  هّکم  نتفر  هب  اـم  مزع  زا  ار  ناـشیا 

تساناد يادخ  ما و  هتشون  نم  همان  .منم  همان  بحاص  هّللا ، لوسر  ای  تفگ :  تساخرب و  هَعَْتَلب  یبا  نب  بِطاح  موئس 

هّکم رد  ارم  نکل  و  ما ، هدرکن  تاعارم  ار  ناـشیا  بناـج  و  تحیـصن ، زا  سپ  ما  هدرکن  یتناـیخ  مالـسا و  ِسپ  زا  ما  هدرکن  قاـفن  هک 
ناشیا کـیدزنب  هماـن  نیا  اـم ، رب  دوب  ار  ناـشیا  تسد   - (1) ِ هّللِاب ُذاـیِْعلا  َو  رگا -  هک  مدرک  هشیدـنا  نم  یتریـشع ، تسا و  یـشیوخ 

لها زین  و  دوب ، یتلیسو 

ص:308
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ات شاب  روتـسد  هّللا ، لوُسَر  ای  تفگ :  رمع  .ارم  دـشاب  یتّنم  ناشیا  کـیدزنب  اـت  متـساوخ  مناـسرت ، ناـشیا  رب  نم  تسا و  هّکم  هب  نم 
؟ هدرک یقفانم  وا  هک  منزب  شندرگ 

ناشیا دشاب  هدیزرمایب  انامه  و  ناشیا ، رب  درک  عالّطا  یلاعَت  يادـخ  تسا و  ردـب  لها  زا  وا  تفگ :  هلآ -  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - 
هک دشاب  ات  دیرگن  یمه  سپ  زاب  وا  .دـنتخادنا  یم  دـنداهن و  یم  زارف  تشپ  هب  تسد  مدرم  .دـینک  نوریب  دجـسم  زا  ار  وا  نکل  و  ار ،

هّللا یّلص  لوسر 

زاب ار  وا  هک  دومرف  لوسر  دیسر ، دجسم  ِرد  هب  نوچ  .دنک  تمحر  وا  رب  مّلس -  هلآ و  هیلع و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -  و  درک ، هبوت  وا  .نک  هبوت  هک  دومرف  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  .دندروآ  زاب  ار  وا  .دیرآ 
 : داتسرف تیآ  نیا  بِطاح  نأش  رد  یلاعَت  يادخ  و  وا ، زا  درک  لوبق  مّلس -  و 

دوخ نمـشد  ارم و  نمـشد  دیریگم  نانمؤم  يا  تفگ :  ِهَّدَوَْملِاب ،» ْمِْهَیِلا  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَا  ْمُکَّوُدَع  يّوُدَع َو  اوُذِخَّتَت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »
.دینگفا یم  ناشیا  اب  یتسود  ِهَّدَوَْملِاب ؛» ْمِْهَیِلا  َنوُْقُلت   » .دینکم یتسود  دوخ ] نانمشد  و   ] نم نانمشد  اب  ینعی  تسود ، ار 

هنیدآ زامن  هنیدآ و  لضف 

(1) هنیدآ زامن  هنیدآ و  لضف 

 : مالـسلا هیلع  ُُهلْوَق -  اْهنِم  دـمآ :  رایـسب  رابخا  وا  رد  هنیدآ  زامن  يارب  عماج  دجـسم  هب  روضح  باوث  وا و  باوث  هنیدآ  زور  لضف  اّما 
هنیدآ زامن  هس  وا  هک  ره  هک  درک  تیاور  يراصنا  هّللادبع  رباج  .تسا و  ناشیورد  ِّجـح  هنیدآ  زامن  تفگ :  نیِکاسَملا ، ُّجَـح  ُهَعُمُجلا 

دنک اهر 

هّللا یّلـص  لوسر -  هک  درک  تیاور  کلام  نب  بعک  دوب .]  ] نالذـخ ینعم  ار  نیا  دـهن و  وا  لد  رب  رهُم  یلاعَت  يادـخ  یترورـض ، یب 
راک دنچ  ناشیا  اب  یلاعَت  يادخ  ات  دنیآ  یمن  زامن  هب  دنونـش و  یم  هنیدآ  ِيادـن  هک  موق  نیا  دتـسیا  زاب  تفگ :  مّلـس -  هلآ و  هیلع و 

.ار ناشیا  دنک  خزود  لها  هلمج  زا  ای  ار  ناشیا  دسیونب  نالفاغ  زا  ای  ناشیا  لد  رب  دهن  رهُم  اِّما  دنکب : 

هک دینادب  تفگ :  ربنم  رب  هنیدآ  ياهزور  زا  يزور  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  هک  درک  تیاور  يراصنا  هّللادبع  رباج  و 
هضیرف درک ، بجاو  امش  رب  هنیدآ  زامن  یلاعَت  يادخ 

رد دنک  اهر  هک  ره  تعاس ، نیا  رد  ماقم  نیا  رد  زور  نیا  رد  هام  نیا  رد  لاس  نیا  رد  بوتکم 
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ار وا  وا و  رب  دانکم  تکرب  داـنُکم و  عمج  وا   (1) لمَـش يادـخ  ُهَلْمَـش ؛   ُ هّللا َعَمَج  الَف  .لداع  یماما  هب  نم  تافو  سپ  زا  نم و  تایح 
یّلـص لوسر -  تفگ  دوعـسم  هّللادبع  .دریذپب و  شا  هبوت  یلاعت  يادخ  دنک  هبوت  هک  ره  دـنکن و  لوبقم  هزور  دـشابن و  لوبقم  ّجـح 

رضاح هک  تسیک  ات  منک  هاگن  نم  دنک و  هنیدآ  زامن  ات  مرادب  ار  يدرم  هک  مدرک  تّمه  تفگ :  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا 

.دنزوسب ناشیا  رب  اه  هناخ  ات  میامرفب  دیآ  یمن 

هزیکاپ ار  شیوخ  دنک و  لسغ  هنیدآ  زور  وا  هک  ره  تفگ :  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -  هک  درک  تیاور  یـسراف  ناملس 
نیا نایم  زا  هچنآ  دـنک  وا  هب  شوگ  دـیآ  رـضاح  ماما  نوچ  دوش و  رـضاح  هنیدآ  زاـمن  هب  دـنک و  دوخ  رب  دراد  هک   (2) یبیط دنک و 

دنا هدرک  هنیدآ  نآ  ات  هنیدآ 

دـنکب و هنیدآ  زور  لـسغ  وا  هک  ره  هک  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -  زا  درک  تیاور  نیَـصُح  نب  نارمِع  .ار  وا  دـنزرمایب 
تسیب درادرب  هک  یماگ  ره  هب  دریگرب و  عماج  دجـسم  هار  هک ]  ] هگنآ  (3) .دننک رَّفکم  وا  ناهانگ  دوش  عماج  دجـسم  هب  تعاس  دنچ 

.رمع هلاس  تسیود  هب  ار  وا  دنهد  زاوج  دوش  غراف  هنیدآ  زامن  زا  نوچ  .ار  وا  دنسیونب  لمع  هلاس 

هب زامن ] هب  هدنام   ] تعاس دنچ  دنکب و  هنیدآ  لسغ  هک  ره  تفگ :  مّلس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -  هک  درک  تیاور  هریرُهوبا 
ره هدرک و  نابرق  يواگ  هک  دـشاب  نانچمه  دور  مود  تعاس  هب  هک  ره  .هدرک و  نابرق  يرتش  هک  دـشاب  نانچمه  دوش ، عماج  دجـسم 

هدرک بّرقت  هک  دشاب  نانچمه  دور  مراهچ  تعاس  هب  هک  ره  هدرک و  نابرق  يدنفـسوگ  هک  دـشاب  نانچمه  دور  مویـس  تعاس  هب  هک 
.دننک هبطخ  عامس  دنیآ و  رضاح  ناگتشرف  دناوخ  هبطخ  دیآ و  نوریب  ماما  نوچ  (4) هیاخ هب 

دودخا باحصا  هّصق 

(5) دودخا باحصا  هّصق 

دوب یهاشداپ  تفگ :  مالسلا -  هیلع  لوسر -  هک  بیَهُص  زا  درک  تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  ، (6)« دوُدخُالا باحصا   » هّصق اّما 
ریپ نوچ  دوب ، يرحاس  ار  وا  فلس و  تّما  رد 
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.یگدنکارپ یناشیرپ و  لْمَش :  - 1
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.ندیزرمآ ندناشوپ ، ندرک :  رّفکُم  - 3
.غرم مخت  هیاخ :  - 4
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، مورب ایند  زا  نم  هک  مزومایب  رحس  ار  وا  نم  ات  دیاب  یکدوک  مدش ، ریپ  نم  تفگ :  ار  هاشداپ  دش 

اج نآ  مالغ  .دزومآ  رحس  ار  وا  ات  داتسرف  وا  شیپ  ار  یمالغ  هاشداپ  دشاب ، یماقم  میاق  ارم 

رـضاح وا  کـیدزنب  مدرم  .دوـب  یبـهار  وا  ِهار  رب  .درک  یمن  لـیم  نآ  هـب  شلد  تـفرگ و  یمن  وا  رد  دینــش ، یم  وا  ثیدـح  تـفر و 
وا هب  درک  مامت  لیم  ار و  وا  دمآ  شوخ  .دینشب  وا  ثیدح  تسـشنب و  اج  نآ  رابود  کی  مالغ  نیا  .يدنتخومآ  ملع  وا  زا  يدندمآ و 

چیه وا  رب  هاشداپ  .دشرد  وا  نید  هب  تفرگب و  وا  نید  ات  يدینـش  یم  وا  ثیدح  یتسـشنب و  وا  شیپ  يدـمایب و  زور  ره  وا ، نید  هب  و 
 : تفگ .دـنامزاب  دـید ، ار  میظع  یقلخ  هار  رد  تفر  یم  زور  هک  داتفا  قافّتا  .درک  یم  افج  ار  وا  رحاـس  زین  هن  دـید و  یمن  رحـس  رثا 

يرام دنتفگ :  تسا ؟ هدوب  هچ  ار  نانیا 

.تسیک قحرب  دوخ  ات  ار  رحاس  راک  ار و  بهار  راک  منک  هبرجت  زورما  تفگ :  وا  .نتشذگ   (1) درای یمن  سک  تسا و  هار  رد  میظع 
و نادرگ ، هتـشُک  نم  تسد  رب  ار  اـم  نیا  تسا ، قح  بهار  نید  رگا  ایادـخراب ! تفگ :  داـهن و  وا  هب  يور  تفرگرب و  یگنـس  هگنآ 

.دنتشذگب دندرک و  انث  وا  رب  مدرم  تشکب و  ار  رام  تخادنیب و  گنس  هگنآ  .نک  ادیپ  ارم  وا  راک  تسا  قح  رب  رحاس  رگا 

وت نکل  و  دیآ ، دیدپ  يرکذ  ار  وت  دسر و  ییاج  هب  وت  راک  هک  ار  وت  داب  تراشب  مالغ ! ای  تفگ :  بهار  .داد  ربخ  ار  بهار  دـمایب و 
ییاج هب  مالغ  راک  (2) هدـمزاب تسد  هب  ارم  یتخومآ ، هک  زا  نید  نیا  دـنیوگ :  ار  وت  رگا  و  ینک ، ربص  نآ  رب  وت  دـیاب  .دـنک  التبا  ار 

.دمآ یم  تباجا  درک و  یم  اعد  وا  و  دنتساوخ ، یم  اعد  دندمآ و  یم  فارطا  زا  مدرم  دش و   (3) هوعَّدلا باُجم  هک  دیسر 

ار وت  نم  یهد ، افـش  ارم  مشچ  نیا  رگا  اذه ! ای  تفگ :  دمآ ، مالغ  کیدزنب  تساخرب و  دینـشب ، ربخ  نیا  .انیبان  دوب  یمیدن  ار  کلم 
افـش يادخ  ات  منک  اعد  نم  يرآ ، نامیا  يادخ  هب  رگا  .دـهد  يادـخ  افـش  نداد ، مناوتن  افـش  ار  سک  نم  تفگ :  .مهد  میظع  یلام 

درم .ار  وت  دهد 

نیا تفگ :  ار  وا  کلم  .تفر  کلم  شیپ  زور  رگد  رب  .درک  تسرد  وا  مشچ  درک و  تباجا  یلاعَت  يادخ  درک ، اعد  وا  دروآ ، نامیا 
همه نآ  وت و  ِيادـخ  يرآ ، تفگ :  نم ؟ زج  تسه  يادـخ  ار  وت  تفگ :  .ُُهلالَج  َّلـج  يادـخ -  تفگ :  درک ؟ تسرد  هک  وت  مشچ 

نیا تفگ :  .نایناهج 
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.ندرک تأرج  نتسناوت و  نتسرای :  ردصم  زا  درای :  یمن  - 1
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اهباذع ار  وا  (1) ؟ تسا لیبس  هچ  نیا  اب  ار  وت  تفگ :  تفگ ؟ هک  نیا  ار  وت  و  يدینش ، هک  زا  نخس 

رد وت  راک  رـسپ ! يا  تفگ :  دناوخب و  ار  مالغ  داتـسرف و  سک  وا  .یتخومآ  یم  رحـس  ار  وا  هک  وت  مالغ  نیا  تفگب :  درک و  تخس 
؟ نیا تفگ  هک  ار  وـت  تفگ :  .دـنک  یم  ادـخ  نیا  منک ، یم  نم  هن  نیا  تفگ :  يرآ ؟ یم  زاـب  هتفر  مشچ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  رحس 

راک هچ  نیا  اب  ار  وت  تفگ : 

 : تفگ .درگرب  نید  نیا  زا  تفگ :  درواـیب و  ار  بـهار  .درک  ناـیب  ارم  بـهار  نـالف  تـفگب :  اـت  ار  وا  درک  باذـع  نادـنچ  تـسا ؟
.دندرک همین  ود  هب  ار  وا  دنداهن و  وا  ِرس  ندروایب   (2) هرتسد ات  دومرفب  .مدرگنرب 

ار مـالغ  هگنآ  .دـندرک  همین  ود  هب  زین  ار  وا  مدرگنرب ، تفگ :  .نید  نیا  زا  درگرب  دـنتفگ :  دـندروایب و  ار  وا  میدـن  اـت  دومرفب  هگنآ 
مدرگنرب تفگ :  درگرب ، نید  نیا  زا  دنتفگ :  دندروایب و 

شهوـک زا  ّـِالا  ددرگرب و  رگا  .درگرب  نید  نیا  زا  هک  يوـگب  يرب و  هوـک  نـالف  هب  ار  نیا  تفگ :  داد ، یتعاـمج  تـسد  هـب  ار ] وا  ]
.درگرب نید  زا  دنتفگ :  .دندرب  هوک  رس  رب  ات  دندربب  .يزادنیب 

هلزلز لاح  رد  نک  تیافک  ارم  ناـنیا  ّرـش  ایادـخ  راـب  تفگ :  ْمِهینِفْکا ، ّمُهّللا  تفگ :  دـنزادنیب ، هوک  زا  دنتـساوخ  مدرگنرب ، تفگ : 
.دمآزاب وا  دندش و  كاله  ناشیا  دش و  هراپ  هراپ  هوک  دمآرب و 

وا .درکب  تیافک  نم  زا  ناشیا  ّرـش  يادخ  تفگ :  دندوب ؟ وت  اب  هک  ار  نانآ  يدرک  هچ  تفگ :  دـناوخب و  ار  وا  .دـنداد  ربخ  ار  کلم 
.درگرب نید  نیا  زا   : (3) يوگب دـسر ، ایرد  نایم  هب  نوچ  یناشن  یتشک  رد  يربب و  ار  نیا  تفگ :  داد و  رگید  یتعامج  تسد  هب  ار 

.نید نیا  زا  درگرب  دنتفگ :  دندیسر ، ایرد  نایم  هب  نوچ  ار ، وا  دندربب  .ینگفا  شیایرد  رد  ددرگنرب  رگا 

نانیا ّرش  ایادخراب  تفگ :  درک و  اعد  وا  .دننگفا  ایرد  هب  ار  وا  ات  دنتساوخ  .مدرگنرب  تفگ : 

اب .داتفا  رانک  اب  مالغ  و  دندش ، قرغ  موق  هلمج  دیدرگرب و  یتشک  تساخرب و  میظع  یجوم  دمآرب و  يداب  لاح  رد  نک ! تیافک  ارم 
هک ار  موق  نآ  يدرک  هچ  تفگ :  کلم  .دمآ  کلم  شیپ 

مالغ .دنامورف  مالغ  راک  هب  هاشداپ  .درک  تیافک  نم  زا  ناشیا  ّرش  ادخ  تفگ  دندوب ؟ وت  اب 

هب ار  مدرم  هلمج  نک و  يدـعوم  زور  کی  تفگ :  .یلب  تفگ :  نتـشک ؟ ناوت  هنوگچ  ارم  هک  مزومایب  ار  وت  نم  اـت  یهاوخ  تفگ : 
هب زج  نم  هک  مالُْغلا ، ِّبَر    ِ هّللا ِمِْسب  وگب :  هن و  ناـمک  رد  يریت  و  نک ، تخرد  نآ  رب  ارم  نزب و  دـنلب  یتخرد  و  نک ، رـضاح  ارحص 

رب يزیچ  نم  يادخ  مان 
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!؟ تسا راک  هچ  هار و  هچ  نیا  هب  ار  وت  - 1
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.هّرا هرتسد :  - 2
.دییوگب يوگب /  - 3
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رب تسد  مالغ  دـمآ و  مالغ  يور  رب  ریت  مالُغلا ، ِّبَر    ِ هّللا ِمِسب  تفگ :  تخادـنیب و  ریت  نوچ  درک ، نانچمه  هاـشداپ  .دـنکن  راـک  نم 
تفگ هاشداپ  (1) ِِهنیِدب انْدَرَو  مالُْغلا  ّبرب  اّنما  دنتفگ :  دنتـشگرب و  هاشداپ  نید  زا  همه  دندیدب ، نآ  هک  مدرم  .دادب  ناج  داهن و  يور 

دیدهت هاشداپ  .دنتفرگ  مالغ  نید  .دنتشگرب و  وا  زا  راب  کی  هب  مدرم  مدیسرت ! یم  نآ  زا  هچنادب  مداتفارد  هک  هآ ، : 

رد شتآ  دندنکب و  یقدنخ  یهار  ره  رس  رب  ات  دومرفب  .دنتشگنرب  ار ، ناشیا  درک  دیعو  درک و 

ار ینز  موـق  رخآ  اـت  دـندنگف  یم  شتآ  نآ  رد  ار  هـمه  .تـشگنرب  سک  .دــندرک  دــیدهت  شتآ  نآ  هـب  ار  مدرم  دــنتخورفارب و  وا 
وت هک  نک  ربص  ِّقَْحلا ؛ یَلَع  ِکَّنِاَف  يِربِْصا  ُهاُّما  ای  تفگ :  داد و  زاوآ  كدوک  تخیرگ ، یم  سپزاب  نز  .لفط  یکدوک  اـب  دـندروایب 

.دنگفا شتآ  رد  ار  نتشیوخ  تسجب و  نز  .یّقح  رب 

و مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  و  نوعرف ، رتخد  هطاّشم  رـسپ  فسوی و  هاوگ  دـنتفگ :  نخـس  تقو  زا  شیپ  سک  شـش  تفگ :  كاّحض 
.تسا هتفر  نانیا  هّصق  و  دوُدْخُالا -  بحاص  (2) و  حیرج بحاص  ییحی و 

مدید نم  تفگ :  نارـضاح  هلمج  زا  یکی  اج ، نآ  تفر  یم  ثیدح  نیا  هک  مدوب  باّطخ  رمع  کیدزنب  تفگ :  بَّیـسُملا  نب  دـیعَس 
.یتفر اج  نآ  اب  وا  تسد  يدنتفرگرب ، اج  نآ  زا  وا  تسد  هک  هگ  ره  هداهن ، تحارج  نآ  رب  تسد  ار  مالغ  نیا 

نیا اـت  وـگب  دـنتفگ :  ار  رمع  دـندروایب ، دـندرکب و  تمیزه  هب  ار  ناهدنفـسا  لـها  ناناملـسم  نوـچ  هک :  درک  تیاور  يزب  یبا  نـبا 
(4) رمَخ دـنا و  هدوب  باتک  لها  ناشیا  تفگ :  یلع  نینمؤملاریما  دـنا ؟ هن  كرـشم  دـنا و  هَن  باتک  لها  هک  مینک  هچ  ار   (3) ناکربگ

تولخ وا  اب  تخیوآرد و  دوخ  رهاوخ  هب  یتسم  رد  دـش ، تسم  دروخ و  رمخ  ناشیا  ناهاشداپ  هلمج  زا  یکی  ار ، ناـشیا  دوب  لـالح 
زا دـشاب  هچ  صـالخ  دـش ؟ هدرک  ارم  هک  نیا  تسیچ  تفگ :  ار  رهاوخ  دروخ و   (5) ریوشت تشگ و  نامیشپ  دش  رایـشه  نوچ  درک 

هک تسا  نآ  ریبدت  تفگ :  نیا ؟

ص:313

.میدش لخاد  شیند  هب  میروآ و  نامیا  مالغ  راگدرورپ  هب  - 1
باـتک و دوخ و  تّوبن  هب  هراوهگ  رد  یـسیع  ترـضح  تداهـش  داد و  یهاوگ  فسوی  یهاـنگیب  هب  هک  یکدوک  هب  تسا  هراـشا  - 2

تسین هلماح  یسوم  ردام  هک  نوعرف  رتخد  هطاّشم  یهاوگ  دش و  فرشم  یهلا  تمکح  هب  یکدوک  رد  هکع  ییحی  ترـضح  یهاوگ 
.دنکفا شتآ  هب  ّقح  هار  رد  ار  دوخ  شردام  داد و  یهاوگ  قح  نیا  ّتیناّقح  هک  كدوک  مالغ و  یهاوگ  و 

.نایتشدرز ناکربگ :  - 3
.بارش رمخ :  - 4

.تلاجخ ینامیشپ و  ریوشت :  - 5
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نیا مدرم  دـیآرب و  یتّدـم  نوـچ  .درک  لـالح  رهاوـخ  حاـکن  یلاـعَت  يادـخ  هک :  ار  ناـمدرم  يوـگب  هبطخ  نآ  رد  ینک و  يا  هبطُخ 
درک و هبطخ  درک و  عمج  ار  مدرم  دمایب و  تسا ، مارح  رهاوخ  حاکن  هک :  ییوگب  ینک و  يا  هبطخ  هگنآ  دننک ، شومارف  ام  ثیدـح 

.درک لالح  رهاوخ  حاکن  يادخ  تفگ : 

هلزنا يادـخ  اهباتک  رد  و  دـنتفگ ، نیا  فالخ  هب  ناربماـغیپ  و  مینک ، لوبق  نیا  وت  زا  اـم  هک  اـشاح  دـنتفگ :  دندینـش ، نآ  نوچ  مدرم 
نم زا  مدرم  ! (2) ِکَْحیَو تفگ :  ار  رهاوخ  دمآزاب و  (1) درکن

 : تفگ .دـندرکن  لوبق  مه  دـندزب ، هنایزات  هب  ار  مدرم  ات  دومرفب  .دـننزب  هنایزات  هب  ار  ناشیا  ات  ياـمرفب  تفگ :  دـننک ، یمن  لوبق  نیا 
دننکب و اهقدنخ  ات  يامرفب  تفگ :  .دندرکن  لوبق  مه  تشکب ، ار  رایسب  یموق  (3) و  تخهآرب ریشمش  .نک  بدا  ریشمش  هب  ار  ناشیا 

وا رد  دنزورفارب  شتآ 

دیدهت شتآ  هب  ار  ناشیا  درک و  نانچمه  .دننکن  لوبق  هک  ار  نانآ  نگف  اج  نآ  رد  ار  ناشیا  و 

.تساوخ ار  ناشیا  یلاعَت  يادخ  .دنتخوسب  ار  همه  ات  دومرفب  .دندرکن  لوبق  درک ،

نآ یلع  نینمؤملاریما  زا  رگد  یتیاور  .وا  باحـصا  دوب و  لایناد  دـندرکن ، لوبق  ثیدـح  نیا  هک  ناـنمؤم  نیا  هک :  دـندرک  تیاور  و 
بناج هب  دندوب  یتعامج  دودْخُالا  باحْصَا  هک :  تسا 

رگید راب  .نارفاک  رب  یلاعت  يادخ  داد  رفظ  ار  نانمؤم  .دندرک  گنج  نارفاک ، ناناملسم و  نمَی 

ردغ نارفاک  .دننکن   (5) ردغ رگیدکی  اب  هک  نآ  رب  يدـهع  دـندرک و  یحلـص  هگنآ  ، (4) دوب ار  ناناملـسم  مه  تسد  دندرک ، نانچ 
.دنتخادنا یم  وا  رد  ار  مدرم  دندنکب و  یقدنخ  هگنآ  دندرک ، فیعض  ار  نانمؤم  دندرک و 

یحو زاغآ 

(6) یحو زاغآ 

 : تفگ تّما ، هلمج  وا و  دارم  وا  اب  باطخ  دّـمحم ، ار  شلوسر  ُُهلـالج -  ّلـج  يادـخ -  درک  رما  هیـآلا ، َکِّبَر - » ِمْساـِب  ْأَْرِقا   : » ُُهلوق
، ّلجوّزع يادخ -  مان  هب  نآرق  باتک  نیا  ینعی  ناوخب ،

نآرق زا  لّوا  هک :  دهاجم  راسی و  نب  ءاطع  تفگ و  هشیاع  .رب  يادخ  مان  تءارق  ادتبا  رد  ینعی 

ص:314

.درکن لزان  درکن :  هلزنا  - 1
.وت رب  ياو  کحیو :  - 2

.ندیشکرب تخهآرب :  - 3
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.دندش زوریپ  ناناملسم  - 4
.ینکش دهع  یئافویب و  رکم و  ردغ :  - 5

 . ص 334 ج 20 ،  - 6
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(1)« ْمَْلعَی َْمل  ام   : » هلوق یلإ  دوب -  تایآ  نیا  دمآ  هک 

دیدن باوخ  رد  زیچ  چیه  .تسار  ياهباوخ  .دوب  باوخ  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  راک  لّوا  هک :  هشیاع  زا  هورُع  زا  درک  تیاور  يرهُز 
، دوب هتـسشن  يرَح  هوک  رب  زور  کی  ات  يدندرک  ادـن  ار  وا  يدوب  اهنت  نوچ  هگنآ  يدـمآ ، دـیدپ  يدوب  هدـید  هک  نآ  قفو  رب  مه  ّالا 

دمآ و لیربج 

، تخس درشفیب  تفرگب و  ارم  تفگ :  لوسر  .ما  هن  هدنناوخ  نم  يِراِقب ء ؛ اَنأ  ام  تفگ :  لوسر  .ناوخب  أَْرقإ ؛ ُدّمحم ! ای  تفگ :  ار  وا 
نیا نینچمه  رگیدـس  راـب  تشاذـگزاب و  درـشفیب و  ارم  رگید  راـب  تفگ :  .مین  هدـنناوخ  متفگ :  ناوـخب ، تفگ  تشاذـگزاب و  سپ 

.تفرب و  ْمَْلعَی ، َْمل  ام  هلوق :  یلإ  َکِّبَر -  ِمْسِاب  أَْرقإ  دناوخ :  وا  رب  تایآ 

ینوـُلِّمَز متفگ :  متفر و  هجیدـخ  هرجح  اـب  داـتفا و  نم  مادـنا  رب  هزرل  مدیـسرتب و  دـمآ و  بتارم  بعت  جـنر و  نآ  زا  تفگ :  لوـسر 
نم .ْرِذـْنَأَف  ُْمق  ْرِّثَّدُْـملا ، اَهُّیأ  ای  دروآ :  تیآ  راب  رگد  دـمآ  لـیربج  .متفخب  نم  دـنگفا و  نم  رب  هماـج  هجیدـخ  .ارم  یـشوپب  ینوُّرثَد ؛

زا داب  رود  كاشاح ؛ تفگ :  هجیدـخ  ارم  تسا ! ییادوس  یلایخ  نیا  ات  مسرت  یم  متفگ :  متفگب و  هجیدـخ  اب  لاح  نیا  متـساخرب و 
نامهم يرادرب و  نامدرم  زا  جنر  ینک و  محر  تلص  يرگیتسار و  يدرم  هک  دراد  رود  تفآ  نیا  زا  ار  وت  وت  يادخ  ثیدح ، نیا  وت 

.ینک تنواعم  راگزور   (2) بیاون رب  ار  مدرم  یهد و  ماعط  ار 

لَفَْون هقَرَو  کیدزن  میتساخرب و  .دـیوگ  هچ  نیا  رد  وا  ات  مییوگب  وا  اب  ثیدـح  نیا  میور و  نم  ّمع  کـیدزنب  اـت  زیخرب  تفگ :  هگنآ 
نیا نوچ  دوب -  هدناوخ  لیاوا  بتک  وا  و  میدش - 

تیروت و زا  میا  هدناوخ  لیاوا  بتک  رد  ام  هک  یمظعا  سومان  وت  مَظْعَألا :  ُسُوماّنلا  َْتنَأ  دَّمَُحم  ای  ََکل  ًائینَه  تفگ :  دینشب ، ثیدح 
یترـضم ار  وت  ات  یمدوب  وت  راگزور  رد  نم  کشاک  ای  و  یلاعت ، يادـخ  دـنک  وت  هب  تّوبن  متخ  هک  ینامز  رخآ  ربماغیپ  وت  و  لـیجنا ،

؟ دننک نوریب  ارم  تفگ :  .دنناجنرب  دنک و  نوریب  رهش  نیا  زا  ار  وت  هک  مرگن  یم  نآ  رد  يرادنپ  مامت ، یمدرک 

.دندیناجنرب ار  وا  ّالا  داتسرفن و  يادخ  يربماغیپ  چیه  و  يرآ ، تفگ : 

، یمدوب ییاج  یهوک و  رب  یتولخ و  رد  هک  هگره  تفگ :  مالّسلا -  هیلع  لوسر -  هگنآ 

! دّمحم ای  تفگ :  ارم  .مداد  ربخ  ار  هقَرَو  هراب  رگد  متفرب  .یتفرگب  ارم  وا  مزادنیب ، ار  دوخ  ات  یمتـساوخ  نم  يدمآ ، شیپ  ارم  لیربج 
هچ ات  شاب  ياجرب  زیرگم ، يونشب  ادن  نیا  نوچ 

ص:315

 . هیآ 5 زا  یشخب  ْأَْرقإ 96  هروس  - 1
.اهتبیصم هبئان  عمج  بئاون  - 2
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.تسرد هب  يربماغیپ  وت  ًاّقَح ؛ ٌِّیبَن  َکَّنِا  دّمَُحم  ای  تفگ :  دمآ ، تبون  رگد  متفرب ، تفگ :  .ریگدای  ونـشب و  دیوگ  هچنآ  ار ، وت  دیوگ 
متفرب و متفرگ و  دای  نم  .تروس  رخآ  هب  ات  َنیَِملاْعلا  ِّبَر    ِ هّلل ُدْمَْحلا  میحَّرلا ، ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  تفگ :  مناوخ ؟ هچ  متفگ :  ناوخب !

[ ار  ] لَفون هقرو 

ُرَمُْؤتَس َکَّنإ  ٌلَسُْرم َو  ٌِیبَن ]  ] َکَّنِإ َمَیْرَم و  ُنب  یَسیع  ُمالَّسلا َو  ِهیَلَع  یسُوم  ِِهب  َرََّشب  يذَّلا  ُِّیبَّنلا  َْتنأ  َکَّنِاَف  ْرِْشبَا  تفگ :  ارم  مداد ، ربخ 
.دنیامرف داهج  ار  وت  یلَسُْرم و  ربماغیپ  وت  و  دنداد ، تراشب  وت  هب  یسیع  یـسوم و  هک  يربماغیپ  نآ  وت  هک  ار  وت  داب  تراشب  ِداهِْجلِاب ؛

: تفگب اهتیب  نیا  درک و  هجیدخ  هب  يور  هگنآ  .منک  داهج  وت  شیپ  رد  مبایرد  وت  راگزور  نم  رگا  و 

یمَلعاَف ُهَجیدخ  ای  ًاّقَح  ُکَی  ْنِاَف 

ُلَسُْرم ُدَمْحأَف  اناِّیا  ِکَثیدَح 

امُهْعَم ُلاکیم  ِهیتْأَی َو  ُلیِْربِج  َو 

ُلَْزنُم َرْدَّصلا  ُحَرْشَی  ٌیْحَو    ِ هّللا َنِم 

ِهنیِدل ًاّزِع  َزاف  ْنَم  ِِهب  ُزوُفَی 

ُلَّلَضُْملا ُّیِقَّشلا  يِواْغلا  ِِهب  یقْشَی  َو 

ِِهنانِج یف  ٌهَقِْرف  ْمُْهنِم  ِناقیرَف 

(1) ُلَّلَغُم ِمیحَْجلا  ِلالْغَِأب  يرُْخا  َو 

لیف باحصا  هصق 

(2) لیف باحصا  هصق 

یهاشداپ دنتفگ :  هک  دوب  نآ  دنتفگ ، رمع  هّللادبع  ساّبع و  هّللادـبع  زا  همِرکِع  ریبُج و  دیعَـس  قحـسا و  نب  دّـمحم  هک  نانچ  وا  هّصق 
یتعامج رگم  دندوب ،  (3) ّتلم نآ  رب  وا  اب  رَیْمِح  هلیبق  زا  یتعامج  دوب و  دوهج  دـنتفگ ، ساُونوُذ  هَعْرُز  ار  وا  رَیْمِح ، ناهاشداپ  زا  دوب 
يدوهج اب  درک  توعد  ار  ناشیا  رماّتلا  هّللادبع  وا  مان  دوب  يرتهم  ار  ناشیا  دندوب و  لیجنا  مکح  رب  دـندوب و  اسرت  هک  نارَْجن  لها  زا 
اهقدـنخ ناـشیا  يارب  اـت  دومرفب  .دـندرکن  اـهر  دوخ  ّتلم  دـندرک و  لـتق  راـیتخا  ناـشیا  .ار  امـش  مشُکب  يربن  ناـمرف  رگا  تفگ :  و 
ناـشیا زا  دـنگفا و  شتآ  رد  ار  يرهب  و  تشکب ، ربـص  هب  ار  يرهب  دـندنگف و  اهقدـنخ  نآ  رد  تشکب و  ار  يرهب  ناـشیا  و  دـندنکب ،

هک یپسا  رب  تسجب  وا  .دنتفگ  نابَْلعث  نب  سْوأ  ار  وا  هک  أبس  لها  زا  ار  درم  کی  ّالا  درکن  اهر  ار  سک 
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یحو وا  اب  لیئاکیم  دیآ و  یم  وا  دزن  لیئربج  .تسادخ  هداتـسرف  دمحا  هک  نادب  دشاب ، تسار  ام  اب  وت  ثیدح  رگا  هجیدخ !  يا  - 1
یم تخبدب  شنید و  تّزع  يارب  دوش  یم  راگتسر  ودب  دشاب  راگتسر  هک  سکره  .دیاشگ  یم  ار  هنیـس  هک  هداتـسرف  ورف  تسا  یهلا 

.مّنهج ياهلغ  رد  هدش  ّلغ  رگید  هتسد  تشهب و  يا  هتسد  دنا  هتسد  ود  مدرم  .نوبز  هارمگ  ودب  ددرگ 
 . ص 401 ج 20 ،  - 2

.نید ّتلم :  - 3
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.تساوخرد يرای  هب  ار  وا  تفگب و  وا  اب  هّصق  تفر و  رصیق  کیدزنب  تشاد و 

يا همان  .دنک  يرای  ار  وت  ات  تسام  نید  رب  وا  هک  هشبح  کلم  هب  مسیون  يا  همان  نکل  و  تسا ، رود  ام  رهش  زا  وت  رهش  تفگ :  رـصیق 
همان نیا  نوچ  تفگ :  یشاجن و  هب  وا  يارب  تشون 

ار وا  و  طایرَا ، وا  مان  درک  بصن  هشبح  لـها  زا  ار  يدرم  وا  دیـسر ، وا  هب  هماـن  نوچ  .ینک  ترـصن  ار  موق  نیا  هک  دـیاب  دـسر ، وت  هب 
شکب و ار  وا  نادرم  یثلث  یسر ، نمَی  هب  نوچ  تفگ : 

لاتق دـنتفر و  اج  نآ  هب  تفرب و  سْوأ  اب  درم  نیا  نوچ  .تسرف  نم  کیدزنب  رواـیب و  یگدرب  هب  ار  یثلث  و  نک ، بارخ  رهـش  زا  یثلث 
تخیرگب و وا  دندش و  قّرفتم  ساُونوُذ  رکشل  دندرک ،

دوب هدومرف  هشبح  کلم  هچنآ  دـمآ و  نمی  رد  طایرَا  دـش و  كاله  دز و  ایرد  رد  پسا  وا  .وا  لابند  هب  رکـشل  دـمآ و  ایرد  راـنک  هب 
نَدَـجوذ وا  مان  رَیْمِح  هلیبق  زا  يدرم  دربب ، یگدرب  هب  ار  مدرم  زا  یثلث  تخوسب و  رهـش  یثلث  تشکب و  یثلث  ار  موق  و  درکب ، یـشاجن 

 : تفگب اهتیب  نیا  دیسر ، نمی  لها  نمی و  هب  هک  الب ] تبکن و   ] نآ رد 

یقیُطت َْمل  َِکل  ابَا  ینیعَد ال 

یقیر ِْتفَْزنأ  ْدَق    ُ هّللا ِكاَحل 

اْنیَشَْتنا ِِذا  ِنایِْقلا  ِفْزَع  يَدل 

ِقیحَّرلا ِرمَْخلا  َنِم  یقُْسن  ِْذا  َو 

ًاراع ّیلَع  َسَیل  ِرْمَْخلا  ُبْرُش  َو 

(1) یقیفَر اهیف  ینُکْشَی  َْمل  اِذا 

سپ .يراد  هک  يرکشل  اب  نک  ماقم  اج  نآ  هک :  تشون  همان  وا  .دوب  هدرک  هچنآ  هب  درک  ربخ  ار  یشاجن  درک و  ماقم  نمی  رد  طایْرأ 
ِزاس درک و  زاغآ  تموصخ  طایرا  اب  دـیُربزاب و  ار  هشبح  زا  یتعامج  .داتفا  یتهارک  طاـیرأ  اـب  ار  حاـبَّصلا  نب  ههَْربأ  یتّدـم  هب  نآ  زا 

اب تسار  اـم  تسه  هک  یتـموصخ  تفگ :  طاـیرأ و  هـب  داتـسرف  سک  هـهْربأ  دـندمآ ، دورف  رگیدـکی  ربارب  نوـچ  .دـنتخاسب  گـنج 
ار وـت  تیـالو  رکـشل و  یتـشکب  ارم  وـت  رگا  .مـیدرگب  رگیدـکی  اـب  يراـب  کـی  اـت  يآ  نورب  .تـسین  یهاـنگ  ار  رکـشل  رگیدـکی و 

دوب يدرم  طایْرأ  .دندمآ و  نوریب  رگیدکی  يور  هب  ندادرارق و  نیا  رب  .دـشاب  نینچمه  مشکب  ار  وت  نم  رگا  و  دـشاب ،  (2) صَلختسم
دمآ یم  وا  ِنآ  زا  یمـالغ  وا  سپ  زا  (4)و  میمد ریقح و  هاـتوک و  دوب  يدرم  ههْربَا  .تشاد و  تسد  هب  يا  هبرح  (3) و  میسو میسج و 

رب ار  ههربَا  دزب  هبرح  طایرا  .دندیدرگب  راب  ود  کی  هتفرگرب  وا  حالس 

ص:317
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کـشخ ارم  ناهد  بآ  دـنک ، تنعل  ار  وت  يادـخ  يرادزاب  مراک  زا  ارم  تمـالم  اـب  هک  يرادـن  تقاـط  وت  ردـپ ! یب  نک  اـهر  ارم  - 1
دجنرن نم  زا  تسود  رگا  .میدیـشون  یم  اراوگ  هداب  زا  دـندرک و  یم  یگدـنزاون  هیّنغم  نانز  میدوب و  تسم  ام  هک  دوب  یتقو  .يدرک 

.تسین گنن  نم  زا  یشون  هداب 
.اهر دازآ و  صلختسم :  - 2

.وربوخ میسو :  - 3
.ور تشز  میمد :  - 4
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رب يا  هلمح  داتفویب ، ههربَا  هک  دید  نوچ  مالغ  .داتفیب  وا  و  دـندناوخ ،  (1) مرـشَا نیا  يارب  ار  وا  دیربب ، وا  ینیب  نهد و  دـمآ ، وا  يور 
ههربَا رب  رکشل  تشکب و  دز و  مخز  ار  وا  درب و  طایرَا 

.دش عمج 

اب هک  تسا  هداد  يروتـسد  هک  ار  وت  تفگ :  ههربَا و  هب  تشون  يا  هماـن  تفرگ و  مشخ  .هشبح  کـلم  دیـسر -  یـشاجن  هب  ربـخ  نیا 
دوخ رهـش  اب  وت ]  ] تیالو كاخ  دنربب و  وت  یناشیپ  يوم  دـنریگب و  ار  وت  هک  متـسرف  يرکـشل  نم  یـشکب ؟ ار  وا  ینک و  لاتق  طایرَا 

.مرآ

رد تفرگرب و  ینیمز  زا  كاخ  يا  هراپ  ات  دومرفب  درک و  عمج  رس  يوم  دندیـشارتب و  وا  ِرـس  ات  دومرفب  لاح  رد  دناوخرب ، همان  ههربَا 
داتسرف و یشاجن  شیپ  ود  ره  درک و  ینابنا 

نیا مشاـب و  یم  اـج  نیا  وت  لَِـبق  زا  ییاـمرف  رگا  ماوت ، هدـنب  نم  و  مدروآ ، ياـج  هب  نم  يدروـخ ، دـنگوس  نآ  رب  وـت  هچنآ  تفگ : 
.يامرف یم  دشاب  وت  يار  هچنآ  ّالا  و  منک ، یم  یترامع  مراد و  یم  هاگن  تیالو 

هک نانچ  درک ، جرخ  وا  رب  ناهج  لاـم  درک و   (2) یتشنک اعنص  رد  ههربا  هگنآ  .داد  رارق  تیالو  نآ  رد  ار  وا  دش و  دونشخ  یـشاجن 
مدرک يا  هسینک  وت  مان  هب  وت و  يارب  نم  هک  یـشاجن  هب  تشون  يا  همان  و  داهن ، سیَُّلق  هسینک  نآ  ماـن  و  دوب ، هدرکن  سک  نآ  دـننام 

دنیآ یم  اج  نآ  رود  ياههار  زا  ملاع  قیالخ  هک  ار  نآ  مداهن  تمرح  نادنچ  و  درکن ، سک  نانچ  نیمز  طیسب  رد  هک 

اج نیا  دـننک ، یم  ترایز  اج  نآ  دـنور و  یم  هّکم  بناج  هب  هک  جـح  نیا  مدرم  هک  مزاـس  ناـنچ   (3) ٍبیرَق ْنَع  و  دـننیب ، یم  نآ  و 
هاگیاج نآ  تفر و  اج  نآ  تساخرب و  هنانِک  نب  کلام  ینب  ْنِم  يدرم  .دش  هدنگارپ  برع  رد  ثیدح  نیا  دش و  داش  یـشاجن  .دنیآ 

هک نآ  يارب  ، (5) فافختسا قیرط  رب  اج  نآ   (4) درک ثَدح  دش و  ناهنپ  هاگیاج  نآ  ِنآ  يا  هیواز  رد  بش  هب  دیدب و  ار 

.تخیرگب اج  نآ  زا  بش  رد  و  منادرگ ، اج  نآ  اب  برع  ّجح  دوب :  هتفگ  ههربَا 

زا يدرم  دـنتفگ :  دـشاب ؟ هدرک  هک  نیا  تفگ :  تیاغب و  دـش  گنت  لد  وا  .دـنداد  ربخ  ار  ههربا  دـندیدب ، نآ  هاـگیاج  نآ  ِناـمداخ 
(6) ناریب هبعک  ات  دنیـشنن  هک  دروخ  دـنگوس  ههربا  .تسا  هدرکن  وا  زج  نیا  .تسا  هتخیرگ  نونکا  و  دوب ، اـج  نیا  دـنچ  يزور  برع 

نآ هک  نآ  ضوع  هب  دنکن 

ص:318

.هدیرب ینیب  مَرشَا :  - 1
.هسینک دوهی :  هاگتدابع  هناختب ، تشنُک :  - 2

.يدوزب بیرقنع :  - 3
.دیشاش درک :  ثَدَح  - 4
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.یکبس تفخ و  نیهوت و  فافختسا :  - 5
.ناریو ناریب /  - 6
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.دوب هدرک  یتمرح  یب  یبرع 

.دندرکب گنج   (1) تَبُْها زاس و  زین  برع  دیـسرب ، ربخ  نیا  .داهن  برع  دالب  هب  يور  درک و  عمج  هشبح  زا  ار  رایـسب  يرکـشل  هگنآ 
دمآ و بلاغ  ههربا  .وا  اب  درک  لتق  و  دوب ، رفَنوُذ  هاشداپ  نیا  مان  و  دش ، وا  يور  هب  درک و  عمج  رکـشل  رَیْمِح  كولم  زا  یهاشداپ  لّوا 

ار برع 

هک مزع  نیا  رد  میآ  راک  هب  ار  وت  نم  هک  شکم  ارم  تفگ :  درم  نیا  .دـشکب  ار  وا  اـت  تساوخ  تفرگب و  ار  هاـشداپ  درک و  تمیزه 
یتعامج اب  دمآ  نوریب  بیبح  نب  لیَُفن  .دیـسر  ْمَْعثَخ  لیابق  هب  تفرب  اج  نآ  زا  .دربب  دوخ  اب  دـندرک و  دـنب  ار  وا  ات  دومرفب  .يا  هدرک 

نم هک  شکم  ارم  تفگ :  ار  وا  .دندرب  وا  شیپ  دنتفرگب و  ار  لیُفن  دمآ و  بلاغ  هربَا  .دندرک  لاتق  و  مَْعثَخ ،

دوخ اب  درک و  دنب  زین  ار  وا  ینادن ؛ تیالو  نیا  لاوحا  وت  هک  برع  نیمز  رد  مشاب  وت  لیلد 

.دربب

هب وت  و  تسین ، یگنج  وت  اب  ار  ام  ُِکلَْملااَهُّیأ ! تفگ :  فیقث و  يرکـشل  اب  دـمآ  نوریب  بَّتَعم  نب  دوعـسم  .دـمآ  فیاط  هب  اـج  نآ  زا 
.تسا هّکم  هناخ  وت  بولطم  تسین ، بولطم  زین  هناخ  نآ  دـنیوگ ، تّاللا » تیب   » ار نآ  تسا  يا  هناختب  ار  اـم  يا و  هدـماین  اـم  دـصق 

لاغِرُوبأ ار  وا  هک  دنداتـسرفب  وا  اب  ار  يدرم  .دـشاب  اور  تفگ :  .هناخ  نآ  رب  دـنک  ینومنهر  ار  وت  اـت  میتسرفب  یلیلد  اـم  یهاوخ  رگا 
درذـگب اج  نآ  هچ  ره  و  تسا ، هداهن  اج  نآ  شروگ  درمب و  لزنم  نآ  رد  دـنیوگ ، ْسِّمَغُم  ار  نآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  نوچ  .دـنتفگ 

.دزادنا وا  روگ  رب  یگنس  هک  دنا  هدرک  تداع 

تفرب و مّدـقم  رب  ات  دوب ، دوصقم  نب  دوْسألا  درم  نیا  مان  و  هّکم ، بناـج  هب  میظع  يرکـشل  اـب  داتـسرف  ار  يدرم  لزنم  نیا  زا  ههربَا  و 
.تفرگب بلّطملادبع  نآ  زا  رتش  تسیود  تفرگرب و  مرح  لام 

دزن هب  تفگ :  ار  وا  و  ّيرَیْمِْحلا ، هَطانُح  وا  مان  هّکم  لها  هب  داتسرف  یلوسر  ههربا  هگنآ 

عنم رگا  .مدرگرب  منک و  ناریب  هناخ  نیا  ات  ما  هدمآ  نم  ما  هدمآ  وت  لاتق  هب  هن  نم  هک :  وگب  راذگ و  وا  هب  نم  ماغیپ  ور و  هّکم  سیئر 
.منک لاتق  وت  اب  ینک ، عنم  رگا  .تسین و  يراک  وت  اب  ارم  ینکن ،

باوج هچنآ  میوگب  ار  وا  میایب و  نم  دیاین ، تسار  ماغیپ  هب  نیا  تفگ :  بلّطملادبع 

ص:319

.گنج گرب  زاس و  تَبُْها :  - 1
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بلّطملادبع هک  دینشب  دوب -  رَیْمِح  کلم  هک  رفَنوُذ -  نوچ  .تفر  اج  نآ  دوخ  مدخ  نادنزرف و  یتعامج  اب  تساخرب و  هگنآ  .تسا 
وا زا  برع  همه  رد  تسا و  شیرق  دّیس  بلّطملادبع  نیا  هک  نادب  ِکلَْملا ! اَهُّیأ  تفگ :  تفر و  ههربا  شیپ  تساخرب و  دمآ ، اج  نآ 

رتراوگرزب

برع رد  وا  يراوـگرزب  مرک و  و  ، (1) لَبَج لْهَـس و  رد  ار  رویط  شوحو و  دـهد و  ماعط  ار  ناـمدرم  هک  تسا  نآ  نآ  و  تسین ، درم 
وا ياضر  دوب  نکمم  هچنآ  هب  يونـشب و  وکین  وا  نخـس  یناـشنب و  وکین  يراد و  تمرح  ار  وا  اـت  متفگ  نآ  يارب  نیا  .تسا  روهـشم 

الاب و مامت  يدرم  بلّطملادبع  .درب و  ههربا  شیپ  ار  بلّطملادبع  تساخرب و  درکب و  فیرعت  نیا  .تسا  برع  زارفرـس  وا  هک  ییوجب 
.تبیه اب  دوب و  نابز  حیصف  يوروکین و 

وا تسشنب و  ریرس  ریز  رد  درک و  مارکا  ار  وا  دمآ و  دورف  ریرـس  زا  وا و  مشچ  رد  ار  وا   (2) دوبب یعقو  میظع  دیدب ، ار  وا  نوچ  ههْربَا 
، نم ِنآ  زا  دنا  هتفرگ  دنچ  يرتش  کلم  ناسک  تفگ :  تسـشنب و  ناشیا  شیپ   (3) نامجرت درک و  مامت  مارکا  دـناشنب و  دوخ  َِربِز  ار 

نم مشچ  رد  مدیدب و  ار  درم  نیا  نم  بجع ! ای  تفگ :  ار  نامجرت  ههَْربَا  .دنهد  نم  اب  نارتش  نآ  ات  دیامرفب  ات 

فرش و ناشیا و  فرش  هک  يا  هناخ  ات  ما  هدمآ  یمیظع  نیا  هب  يرکشل  اب  نم  .تسا  لقاع  يدرم  هک  مدرب  نامگ  ار ، وا  دوبب  یعوقو 
نم مشچ  زا  وا  .دیوگ  یم  نخـس  كانرگ  دنچ  يرتش  يارب  تسین ، نآ  تّمه  چـیه  دوخ  ار  وا  .منک  ناریب  تسا  نآ  رد  برع  رخفم 

.تفگب نامجرت  .داتفویب 

رگا هک  تسه  يادـخ  ار  هناـخ  هّللاَءاـش ؛ نإ  ُهُعَنْمَی  ُهُظَفْحَی َو  ٌّبَر  ِْتیَبـِْلل  و  تسارم ، نارتـش  نیا  تـفگ :  داد و  باوـج  بلّطملادـبع 
هب هوک  رد  دتسب و  رتش  تسیود  نآ  دنداد و  بلّطملادبع  اب  نارتش  ات  دومرفب  و  دشاب ، اور  تفگ :  ههْربَا  .دبایزاب  دراد و  هاگن  دهاوخ 

.داهن هّکم  هب  يور  داتسرف و   (4) هَرَچ

نب دْلیَوُخ  و  دوب -  هنانک  ینب  دّیـس  وا  و  تفرگرب -  ار  هشافن  نبورمع  تساخرب و  بلّطملادبع  .دـمآ  رتشیپ  یلزنم  لزنم  نآ  زا  ههْربأ 
هماِهت زاجح و  لها  لام  زا  یثلث  هک  وا  اب  دنداد  رارق  دنتفر و  ههربا  شیپ  لیابق و  ياسؤر  یتعامج  اب  دوب  لیَذُه  دّیس  وا  و  ار -  هلثاو 

 : تفگ ار  شیرق  دمآ و  زاب  بلّطملادبع  .درکن  لوبق  .دنکن  ناریب  هناخ  ددرگرب و  دناتسب و 

ص:320

.ناتسهوک راومه و  نیمز  لبج :  - 1
.تشادگرزب مارتحا و  نداهن :  عقو  - 2

.مجرتم نامجرت :  - 3
.ندیرچ هَرَچ :  - 4
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تـسد هب  هناخ  ِرد  هقلح  دمایب و  بلّطملادبع  .دـسرن  امـش  هب  یتّرـضم  رکـشل  نیا  زا  ات  نتفر  دـیاب  اههوک  نیا   (1) باعـش رد  ار  امش 
 : تفگب اهتیب  نیا  یلاعَت و  يادخ  رد  درک  عّرضت  تفرگ و 

اکاوِس ْمَُهل  وُجْرَا  ِّبَر ال  ای 

اکامِح ُمُْهنِم  ْعَْنماَف  ِّبَر  ای 

اکاداع ْنَم  ِْتیَْبلا  َّوُدَع  َّنِا 

(2) اکاُرق اُوبِرُْخی  نِا  ُمُهْعَْنماَف 

 : دـنتفگ .نالیپ و  اب  داهن  هّکم  هب  يور  تفرگرب و  رکـشل  ههربا  .دوخ و  موق  اـب  دـش  يراوتم  تفرب و  یبناـج  اـب  دـمآ و  نوریب  هگنآ 
نآ و  دوب ، نالیپ  ورـشیپ  وا  .دومحم و  وا  مان  دوب  هداتـسرف  یـشاجن  هک  لیاه  میظع و  دوب  یلیف  ناشیا   ] نایم رد  تشاد و  لیپ  هدزاود 

[ .يدنداتسیاب يداتسیاب  نوچ  و  يدنتفرن ، یتفرن  وا  ات  يدنتفر  هک  اج 

يادـخ مرح  نیا  تسا ؟ ینیمز  هچ  نیا  هک  یناد  دومحم ! يا  هک :  تفگ  لـیپ  نآ  شوگ  رد  و  دوـب -  مَْعثَخ  دّیـس  هک  دـمایب -  لـیُفن 
لیپ نآ  ندرک ، دنتساوخ  هناخ  گنهآ  دنتسارایب و  ار  نالیپ  نوچ  .يوش  كاله  هک  يدرگن  نآ  درگ  ات  رگن  تسادخ ، هناخ  تسا و 

، تفر یم  باتش  هب  دندرک ، یم  رگید  یهار  هب  وا  يور  رگا  و  داهنن ، ماگ  کی  بناج  نآ  زا  دندز  ار  وا  هک  نادنچ  تفخورف و  رتهم 
اههوک یضعب  رد  تخیرگب و  اج  نآ  زا  لیُفن  .دمآ  تفگش  لاح  نآ  زا  ار  ناشیا  .تفخ  یم  ورف  دنداهن  یم  هبعک  اب  وا  يور  نوچ  و 

ود راقنم و  رد  یکی  دنتشاد :  گنس  هس  یکی  ره  ، (3) فاّطُخ لکش  رب  داتسرفب  ار  یناغرم  ایرد  بناج  زا  یلاعَت  يادخ  دش و  ناهنپ 
، دـمآ وا  رب  نآ  زا  یگنـس  هک  ار  سک  ره  داتـسیاب ، ناشیا  زا  یکی  يدرم  ره  رـس  يالاب  رب  .يدوخن  رادـقم  رب  یکی  ره  لاـگنچ ، رد 

نآ دنداهن و  تمیزه  هب  ار  يور  .دش و  كاله  داتفیب و 

.ار ناشیا  دنتشک  یم  دندز و  یم  ناشیا  رب  گنس  دندش و  یم  ناشیا  یپ  زا  ناغرم 

يدرد ههربا  رب  یلاعَت  يادـخ  .دـنداتفا و  یم  مهرد  دـندش و  یم  كاله  ناشیا  دـیرگن و  یم  ناشیا  رد  دوب  هک  هوک  نآ  رد  لـیَُفن  و 
نوخ داتفیب و  وا  ناتشگنا  هلمج  هک  درکب  ّطلسم 

دش و تخس  وا  رب  يرامیب  اج  نآ  لاح ، نیا  رب  دمایب  اْعنَص  هب  ات  تفرگ  ندمآ  وا  زا  میر  و 

ص:321

.اه هّرد  باعش :  - 1
انامه.نک ظفح  اهنآ  زا  ار  دوخ  هناخ  نم  راـگدرورپ  يا  .میتسین  راودـیما  یـسک  هب  ناـنآ  عفر  يارب  وت  زا  ریغ  هب  راـگدرورپ ! يا  - 2

.رادزاب دوخ  ياه  هیرق  اهرهش و  ندرک  بارخ  زا  ار  نانآ  دنک  یم  ینمشد  وت  اب  هک  تسا  یسک  مارحلا  تیب  هناخ  نمشد 
.وتسرپ هب  هیبش  لیبابا -  غرم  فاّطُخ :  - 3
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.داتفیب مه  زا  شیاضعا  (2) و  دیقرطب (1) و  دیهامایب شمکش 

دراد تسود  ار  كانهودنا  لد  دنوادخ 

(3) دراد تسود  ار  كانهودنا  لد  دنوادخ 

ٍْبلَق َّلُـک  ُّبُِحی  هّللا  َّنِا  مالـسلا -  هیلع  ُّیبّنلا -  لاـق  »(4) و  نیحرفلا ُّبُِحی  ـال    َ هّللا َّنِا  حَرفت  ـال   : » یلاـعت قـح  تفگ :  اـج  نیا  زا  ... 
.دراد تسود  ار  نگهودنا  یلد  ره  یلاعتادخ  نیزَح ،

ياوه رد  درچ و  توهـش  هاگارچ  رد  دور و  اوه  یپ  زا  دشاب  هدنرچ  اوه  عتارم  رد  دـشاب و  سفن  عباتم  تیآ  نیا  رد  تفگ :  اطع  نبا 
زور همه  دنک و  زاغآ  داُرم  دارَم  زا  دنک  زاورپ  اوه 

زاب لمع  همان  هک  ادرف  مرجال  .دنک  زان  نیا  وا  رب  سفن  بش  همه  دنک و  زار  نیا  دوخ  سفن  اب 

دوخ تسد  رد  هتشذگ  رمع  زا  .دنیب و  هانگرپ  یفیاحص  دنیب و  هابت  یلاح  دنیب و  هایس  همان  دنک 

.دنام رود  روصق  روح و  زا  دنام و  روبث  رد  »(5) ؛ ًاریعَس یَلْصَی  َو  ًاروُبث ، اوُعْدَی  َفْوَسَف   : » هک دریگ  ندرک  هحون  نتـشیوخ  رب  دنیب ، هآ 
! دشاب ارچ  دشاب و  ار  هک  نیا 

ص:322

.ندرک مرو  سامآ و  ندیهامآ :  - 1
.دیکرتب دیقرطب /  - 2

 . ص 199 ج 20 ،  - 3
 . هیآ 76 صصق 28  هروس  - 4

 . هیآ 11 و 12 تَّقَشنا 84  هروس  - 5
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132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119

146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133

160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147

174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161

188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175

202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189

216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203

230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217

244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231

258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245

272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259

286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273

300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287

314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301

328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315

342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329

356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343

370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357

384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371

398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385

نانجلا حور  نانجلا و  ضور  www.Ghaemiyeh.comهنیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 471زکرم  هحفص 465 

http://www.ghaemiyeh.com


412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399

426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413

440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427

454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441

468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455

482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469

ص:323
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496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483

510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497

524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511

538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525

ص:324
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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